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Sammandrag 

I den här studien undersöks det svenska skriftspråkets modernisering och förändring utifrån fyra 

upplagor av Hjalmar Söderbergs roman Förvillelser. Bokens skriftspråk kom i de olika 

upplagorna att förändras, bland annat genom stavningsreformen och Svenska Akademiens 

normerande ställning inom det svenska skriftspråket. Undersökningen bygger på en metod som 

Carin Östman använder sig av i en ännu opublicerad artikel. Östmans artikel rör den språkliga 

förändringen i olika upplagor av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Den här uppsatsen 

innehåller även en bakgrund till stavningsreformen 1906 och hur den kom att påverka en 

sekelskiftsförfattare som Hjalmar Söderberg. Utöver det och resultatet, diskuteras även delarna i 

ett diskussionsavsnitt. 

 Resultatet av undersökningen visar att Söderberg inte ändrade stora delar utav sitt språk. 

När stavningen ändras efter reformen inför fjärde upplagan av boken, ville Söderberg fortsätta 

stava hafsluft och lifsglädje med ’f’. Det var, enligt Söderberg, inte en ordboksredaktions sak att 

styra det allmänna uttalet. Stilsäkert behölls flera ålderdomliga drag, exempelvis ordet icke som 

används flitigare än inte och de plurala verbformerna som lever kvar genom alla de jämförda 

upplagorna. De plurala verbformerna används såväl i dialog som relation, kanske som en 

markering av att romanen utspelar sig i samhällets övre skick.  

 Däremot tycks Söderberg göra små stilkänsliga förändringar i språket, tydligt kopplade 

till Svenska Akademiens olika upplagor av SAOL. Sammanskrivningar och särskrivningar 

följer tydligt Akademiens förstahandsrekommendationer och lånordens stavning förändras i takt 

med att Akademien ändrar sina stavningar i SAOL. 
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1. Inledning 

Att språk förändras över tid är ingen nyhet för oss. Det sker och har skett under alla tider. Det är 

helt enkelt en naturlig del av ett språk i utveckling. Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

innebar stora förändringar för det svenska skriftspråket. Under mitten av 1800-talet började 

rättstavningen att diskuteras flitigt. Det berodde på flera verkande faktorer: en läskunnigare 

befolkning, en lagstadgad folkskola och en stundande demokratisering av samhället. Något som 

inte hängde med i utveckling var skriftspråket. Skriftspråket var inte lika uttalsnära som idag 

och reglerna för stavningen var komplicerade. Inom skolväsendet och på de språkvetenskapliga 

institutionerna diskuterades rättstavningen intensivt. År 1906 utformades till slut ett kungligt 

cirkulär som förordnade en ny stavning. Det innebar att ålderdomliga drag i stavningen 

försvann och acceptansen för språklig utveckling och modernisering blev större.  

 Hjalmar Söderberg föddes år 1869 i Stockholm och debuterade år 1895 med sin roman 

Förvillelser. Romanen blev mycket uppmärksammad. Flera av dåtidens litteraturkritiker ansåg 

att romanen väckte anstöt med sin handling och den kom, av vissa, att beskrivas som omoralisk. 

Språket i romanen väckte inte lika stor anstöt, Söderberg skrev melodiskt och välavvägt, och 

följde den skriftspråkliga normen. Romanen är en produkt av den då gällande stavningen och 

utkom elva år innan 1906 års stavningsreform. 

 När Söderberg gick bort år 1941 hade Förvillelser utkommit i åtta upplagor. Han var själv 

närvarande vid korrekturen och delaktig i de språkliga förändringarna som gjordes mellan 

upplagorna. Stavningsreformens genomslag påverkade upplagorna, de fyra första upplagorna 

har den gammalstavade formen och upplagorna efter dessa har den nystavade formen.  

 Att undersöka språket och förändringar mellan de olika upplagorna, som Söderberg själv 

var med och påverkade, kan ge oss en uppfattning om hur den nya stavningen påbjöds samt hur 

Söderberg själv resonerade kring skriftspråkets modernisering. Genom att följa språkets 

utveckling inom den traditionsbundna skönlitteraturen kan vi få en bild av hur förändringarna i 

språket tog sig an den samtida litteraturen, men också hur Hjalmar Söderberg och förlagen 

resonerade kring den skriftspråkliga normeringen. Den här uppsatsen är en undersökning i hur 

den skriftspråkliga förändringen ser ut, i fyra upplagor av Hjalmar Söderbergs roman 

Förvillelser.  
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2. Syfte 

Vad ändrar författaren mellan olika upplagor? Sker ändringar överhuvudtaget och vad blir 

resultatet om exempelvis stavningen ändras i en roman? Förvillelser är en av många romaner 

som utkom några år före den stora stavningsreformen år 1906 och som i senare upplagor fick 

sin stavning ändrad. Genom att undersöka vad som var viktigt att förändra mellan olika 

upplagor kan man skönja den språkliga moderniseringen och normeringen av den svenska 

stavningen i ett skönlitterärt verk. 

 Undersökningens syfte är att studera de språkliga förändringarna som sker mellan fyra 

olika upplagor av Hjalmar Söderbergs roman Förvillelser. Det studeras för att ge en bild om hur 

den språkliga debatten påverkade ett verk och en författare under en förändringsrik period för 

det svenska skriftspråket. Genom att studera upplagornas språk kan vi också få reda på vad som 

tenderade att ändras språkligt mellan upplagorna och vad som inte ändrades, varför vissa former 

behölls över tiden medan andra försvann. Av det kan den valda stilen till just Förvillelser 

konkretiseras. Undersökningen kan därmed säga vilka principer som Hjalmar Söderberg och 

hans förlag följde vid utgivningen av nya upplagor, och i vilken riktning som Hjalmar 

Söderberg använde sig av vissa ord, till exempel om det finns stilskillnader i relationen och 

dialogen. Sker därmed ändringar i Söderbergs roman? Vad är det som ändras och varför? Det är 

frågor som den här uppsatsen ska försöka finna svar på. 

3. Bakgrund 

Hjalmar Söderberg var verksam vid sekelskiftet och 1900-talets första hälft och räknas till en av 

Sveriges stora författare från den tiden. Söderberg är kanske mest känd för sina romaner Doktor 

Glas och Den allvarsamma leken eller kanske för dramat Gertrud som fortfarande spelas på 

teatrarna. År 1895 kom hans debutroman Förvillelser ut, mitt under en omdanande tid för det 

svenska språkets rättstavning och modernisering.  
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 Det här bakgrundsavsnittet ger en kort historik om vägen fram till stavningsreformen 

1906 och om vilka olika argument som användes i rättstavningsdebatten. Dessutom finns också 

ett avsnitt om Söderberg och mottagandet av Förvillelser år 1895. 

3.1 Vägen till en stavningsreform 

Under 1800-talet och vid sekelskiftet 1900 är samhället i förändring, industrialiseringen pågår 

för fullt och en demokratisering av samhället stundar. I Sverige införs den allmänna folkskolan 

och en tvåkammarriksdag. Folkhögskolor grundas för att sprida kunskaper till landsbygden och 

de stora folkrörelserna förenar människor över hela landet. Det är också under den här tiden 

som tidningarnas upplagor växer och litteraturen genomgår förändringar, August Strindberg ger 

ut Röda rummet, som ofta utgör gränsen mellan de språkhistoriska perioderna yngre nysvenska 

och nusvenskan. Samhället övergår från att ha varit främst ett muntligt samhälle till att bli 

skriftligt (Josephson 1996:125).  

 Stavningsnormen som gällde under mitten av 1800-talet byggde på Carl Gustaf af 

Leopolds Afhandling om svenska stafsättet från år 1801 (Engstrand 2012:158). Innan Leopolds 

avhandling hade det inte funnits en enhetlig stavning i Sverige, även om den hade 

standardiserats mer och mer. Leopolds stavning präglades av en skriftbild där äldre, ibland helt 

försvunna, uttal förekom i texter, men den präglades också av gamla dekorativa stavningar som 

levde kvar. Den rådande konventionen innebar ofta att stavningen skulle visa ordens släktskap, 

enligt samhörighetsprincipen (Engstrand 2012:160), något som vi återkommer till senare i 

avsnittet.  

 Under 1800-talets andra hälft hade rättstavningsdebatten kommit igång på allvar. År 1869 

hade ett antal nordiska språkmän samlats för att diskutera de nordiska språkens stavning i 

samnordisk inriktning. Det var sammanlagt sjutton språkvetare från Köpenhamn, Stockholm, 

Lund, Uppsala och Kristiania (nuv. Oslo) som möttes under några sommardagar i Stockholm 

(Ståhle 1970:5). Mötet var ett led i 1800-talets skandinavism som tidigare hade samlat till 

studentmöten och vetenskapliga möten i de nordiska universitets- och huvudstäderna. Det var 

främst inom den kulturella och vetenskapliga sfären som skandinavismen fortfarande var 

betydelsefull, tidigare hade strömningen även haft betydelse inom nordisk politik. Under det 
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nordiska rättstavningsmötet år 1869 diskuterades stavningen främst utifrån de samnordiska 

likheterna, med viljan att få de nordiska språken att närma sig varandra, och 

ljudenlighetsprincipen. Ljudenlighetsprincipen innebar att stavningen skulle vara ljudenlig, att 

varje fonem ska motsvaras av en bokstav i skrift (Ståhle 1970:6).  

 Förslaget som lades fram och publicerades efter 1869 års rättstavningsmöte blev en grund 

för kommande diskussioner om stavningen. Vid mötet föreslogs exempelvis att den svenska 

rättstavningen skulle ändra och införa enhetliga stavningar av v-ljudet, t-ljudet, ä-ljudet, å-ljudet 

och k-ljudet. Dessa ljud stavades på flera olika sätt och det behövde ändras. Ett annat förslag 

var att den tyska frakturstilen helt skulle slopas till förmån för den latinska antikvastilen (Ståhle 

1970:11 f). Svenska Akademien var inte representerad vid mötet, ingen av ledamöterna hade 

bjudits in och förmodligen var det på grund av den mer konservativa synen på stavningen de 

vid den tiden verkade för (Ståhle 1970:7). 

 Några år efter rättstavningsmötet, år 1874, gav Svenska Akademien ut sin första ordlista, 

Svenska Akademiens ordlista, härefter förkortad SAOL. Bengt Loman skriver att den första 

ordlistan var ett gensvar på den reform som förespråkades av deltagarna vid det nordiska 

rättstavningsmötet. Svenska Akademien med Johan Erik Rydqvist, som förhållit sig kritisk mot 

mötet, ville stärka stavningskonventionerna som rådde vid tiden. Den första upplagan av SAOL 

byggde på de verk om stavning och böjning som Svenska Akademien redan givit ut (Loman 

1986:104). 

 När stavningsdebatten återigen blossade upp under 1880-talet var den tidigare 

omdiskuterade samnordiskheten synligen inte en del av debatten. En stark reformrörelse 

bildades och gav uttryck i det radikala Rättstavningssällskapet som möttes i Uppsala. 

Föreningen gav ut tidskriften Nystavaren och dess ledare Adolf Noreen deltog aktivt i debatten 

(Loman 1986:121 f). I Svenska Akademien hade Esaias Tegnér (d.y.) i Lund också fört en 

reformvänlig linje om stavningen, om än inte lika radikal som Noreens. Tegnérs reformvänliga 

inställning medförde att en del förändringar inom stavningen skedde i 1889 års upplaga av 

SAOL. I den kom till exempel stavningen ’kv’ att accepteras som ett alternativ till ’qv’, 

samtidigt blev ä-ljudet stavat med ’ä’ vanligare och vanligare blev också dubbelteckningar av 

konsonanter i sammansättningar (Loman 1986:128). 1889 års upplaga av SAOL blev därefter, 

genom ett direktiv från regeringen, rättesnöre för det svenska skolväsendet från och med 
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skolårets start år 1890. Loman menar att direktivet blev en motgång för Rättstavningssällskapet 

i Uppsala, men också att det blev en tydlig markering från regeringen som därmed tog sig 

bestämmanderätt över stavningen och gav Svenska Akademien större inflytande (Loman 

1986:134).  

 Att v-ljudets och t-ljudets stavningar var komplicerade har tidigare nämnts i uppsatsen. T-

ljudet realiserades ’dt’ i böjningsformer av ord som stavas med ’d’ i grundformen, som i godt 

av god. Stavningen förhöll sig till samhörighetsprincipen, där stavningen avleddes ur ordets 

grundform. Det mer problematiska med dt-stavningen var skillnaderna som kunde uppstå 

mellan formerna i supinum, som målat, och perfekt particip neutrum, som måladt. Utöver det så 

stavades supinumformer med -dt om ett ’d’ fanns i verbets grundform, som exempelvis händt 

av hända (Hellberg 2006:18 ff).  

 V-ljudets olika stavningar var både en typ av dekorativ stavning och en etymologiskt 

betingad stavning som levt kvar i skriftspråket. Ordet löv stavades löf, eftersom bokstaven ’f’ 

användes finalt i ord och morfem. Det innebär till exempel att orten Lövånger stavades 

Löfånger på grund av att det är en sammansättning av två morfem. ’F’ användes även före 

konsonant inuti ord som i exemplet ifrig. V-ljudet stavades ’fv’ mellan vokaler i ord, 

avledningar och i böjningar som i exemplet löfven. Stavningen med hv- förekom initialt av 

vissa ord. Ord som vad, vem och viska stavades hvad, hvem och hviska som ett minne av ett 

gammalt h-ljud som uttalades i svenskan för mycket länge sedan. Utöver dessa förekom det 

enkla v:et i många lånord (Hellberg 2006:21 ff) 

 Dessa stavningar skapade förvirring i skolorna och reformrörelsen fortsatte att driva 

rättstavningsfrågan. Ortografin var långt ifrån ljudenlig och detta ledde till att Folkskolerörelsen 

lade fram förslag om en förenkling av v-ljudets stavning och att dt-stavningen skulle ersättas av 

’t’ eller ’tt’. Fridtjuv Berg, engagerad i Folkskolelärarföreningen, blev ecklesiastikminister år 

1905 och lade fram förslaget ett år senare. Förslaget blev det kungliga cirkulär som signerades 

den 7:e april år 1906. Det innebar att den sjunde upplagan av Svenska Akademiens ordlista 

utgiven år 1900 fastställdes som stavningsnorm för skolväsendet, med ett tillägg, att stavningen 

’dt’ för t-ljudet skulle ändras till ’t’ eller ’tt’, samt att ’f’, ’fv’ och ’hv’ för v-ljudet skulle ändras 

till ’v’. V-ljudet skulle även stavas ’v’ framför ’t’ och ’s’, förutom i ordet haft (Ståhle 1970:23). 

När stavningen ändrades kom löf och löfven att ändras till löv och löven. Stavningarna med hv- 
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i ord som hviska, hvem och hvad blev viska, vem och vad efter stavningsreformen. Därmed hade 

man gjort v-ljudet, med några få undantag (som exempelvis ’v’ i havsluft), uttalsenligt i 

stavningen.  

 Rättstavningsdebatten kan delas upp i två tydliga motsättningar: antingen vill man göra 

skriftspråket mer uttalsnära, enligt ljudenlighetsprincipen, eller också vill man behålla 

stavningen mellan besläktade ord, enligt samhörighetsprincipen. Utöver dessa principer finns 

flera andra, exempelvis ordskillnadsprincipen. I Sverige fanns även, som tidigare nämnt, ett 

argument för att verka för en samnordisk stavning.  

 Adolf Noreen, Rättstavningssällskapets ledare, har diskuterat och kritiserat dessa olika 

principer. Kritiken som Noreen riktar mot samhörighetsprincipen fogar sig i att vi har flera ord 

som är samhöriga, men som ändå stavas olika utan att vålla problem. Exemplet som Noreen tar 

upp gäller komparationen av adjektivet liten, alltså liten, mindre, minst, som är samhöriga men 

stavas ljudenligt (Noreen 1920:14). Samhörighetsprincipen, eller samhörighetsgrundsatsen, 

som Noreen själv skriver, är då ord som hör ihop, det vill säga ordböjningar eller nära 

besläktade ord, stavas lika för att underlätta stavningen. Ett exempel från tidigare i texten är 

stavningen godt för gott före stavningsreformen 1906, där godt leds tillbaka till grundformen 

god. Ett modernare exempel skulle vara att vi idag skriver äldst, på grund av äldre, utan att 

bokstaven ’d’ i äldst vanligen uttalas. Noreen var en känd förespråkare av en ljudenlig stavning, 

men samtidigt framhåller han att ljudenlighetsprincipen, eller uttalsgrundsatsen som den då 

benämns, ibland kan vålla problem där uttalet är svävande eller förändras. Här ges exemplet om 

man i stället skulle skriva snappt för snabbt. Att använda sig av snappt skulle försvåra läsning 

eftersom den inte längre blir samhörig med snabb, menar Noreen. När sedan 

ordskillnadsprincipen diskuteras (ordskillnadsgrundsatsen enligt Noreen), framhåller han att det 

i svenskan finns så många homonymer att en egen stavning av alla ord skulle behöva en ny 

sorts skrift (1920:16). Ordskillnadsprincipen innebär att homonymer ska stavas på olika sätt, 

vilket fanns som argument bland stavningsreformens motståndare, där man skiljde från djuret 

hval och en omröstning, ett val. Sammanfattningsvis är dessa principer ofta närvarande i 

stavningsdebatter, där oftast de radikala verkar för en ljudenligare rättstavning och de 

konservativa verkar för en stavning som är samhörig och ordskiljande eller en helt enkelt mer 

etymologiskt härledd stavning.  
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 Sven-Göran Malmgren har skrivit om språkvård och de olika argumenten för språk och 

stavning. Han beskriver i sin artikel SAOL mellan bruk och system fem olika motiveringar för 

att styra ett språk bort från bruket, som SAOL:s redaktörer använt sig av vid författandet av 

ordlistorna genom tiden. Dessa argument är de historiska, puristiska, funktionella, pedagogiska 

och det demografiska argumenten (Malmgren 2010:272).  

 Mot historisk bakgrund kan man motivera att återinföra ett språkbruk som är under 

försvinnande eller har försvunnit, exempelvis tregenussystemet. I de första sex upplagorna av 

SAOL angavs anvisningar om vilket genus substantiven hade, även om själva språkbruket var 

ovanligt (Malmgren 2010:273).  

 Purismen vill motverka främmande språks inflytanden över språkbruket. Det går att möta 

genom att komma med motsvarande ord till lånord eller främmande ord som letat sig in i 

språket (Malmgren 2010:275).  

 Med att styra språket mot det funktionella menas att kommunikationen ska störas så lite 

som möjligt, vilket i sig innebär att språket anpassas efter ett rådande bruk. Malmgren skriver 

att samhörighetsprincipen var en funktionell tanke eftersom orden passas in i ett system, 

exempelvis ett böjningssystem som god, godt (Malmgren 2010:276). 

 Ur ett pedagogiskt perspektiv, skriver Malmgren, att man kan underlätta för 

språkbrukarna genom att försvenska lånord, så att de flyter in i språket. Också 

stavningsreformen 1906 ses som en pedagogiskt motiverad styrning av språket (Malmgren 

2010:277). 

 Sedan beskrivs även den demografiska motiveringen som det sista argumentet, där 

språkvårdare vill förhindra att det blir för stora glapp mellan äldre och yngre generationers 

språk. Det användes som ett argument i stavningsdebatten för att behålla den äldre stavningen 

och även för att behålla de plurala verbformerna. Svenska Akademien menade att texter, från 

före stavningsreformen eller från folk som inte gick över till det nya språkbruket, skulle komma 

ge ett ålderdomligt intryck om för många förändringar skulle ske på kort tid. (Malmgren 

2010:279).  

 Sammanfattningsvis kan man säga att stavningsdebatten under slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet innebar en tydlig motsättning mellan olika stavningsprinciper. De två mest 

närvarande och tydliga var, som tidigare nämnt, ljudenlighetsprincipen och 
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samhörighetsprincipen. Dessa två principer är inte varandras motsatser, men de förhåller sig till 

stavningen på olika sätt och underlättar inlärning och läsning på olika sätt. Att motståndet för 

stavningsreformer var så tydligt förekommande verkar därmed bero på vana och bekvämlighet, 

och att ett byte av en rådande stavning skulle komma att störa både läsning och skrivning.  

3.2 Hjalmar Söderberg och Förvillelser 

Hjalmar Söderberg föddes år 1869, alltså samma år som det nordiska rättstavningsmötet ägde 

rum i Stockholm. Förvillelser, som är Söderbergs debutroman, utkom på Bonniers förlag år 

1895. Boken har ofta beskrivits som en flanörroman, där dagdrivandet runt om i Stockholm 

utgör centrala delar av bokens handling. Förvillelser präglas också utav miljöbeskrivingar och 

skildringar från sekelskiftets Stockholm. Handlingen rör den unge mannen Tomas Weber, 

medicinstuderande och bosatt i Stockholm, som rör sig i stadens innekretsar. Han har fattat 

tycke för en ung kvinna i kretsen, Märta Brehm, men förför samtidigt Ellen, ett butiksbiträde i 

den butik där han stannar till för att köpa ett par handskar. Hans kärleksbekymmer, Märtas 

graviditet, hans vacklande studier och hans skuldsatta ekonomi får honom i slutet av boken att 

försöka ta sitt eget liv.  

 Boken väckte stor uppmärksamhet när den gavs ut. Björn Sahlin skriver i Unga flickor 

böra icke läsa den att av de tretton förstagångsrecensionerna som han studerat, förhåller sig tio 

av dem som övervägande negativa och åtta av dessa som starkt negativa recensioner (Sahlin 

2013:65). En av förstagångsrecensionerna utmärkte sig särskilt, nämligen Harald Molanders 

(1858–1900) recension av romanen i Aftonbladet. Den så kallade Molanderstriden påbörjades 

efter Molanders recension av Förvillelser, som var starkt kritisk till boken och kallade den 

bland annat för ”omoralisk” och beskrev den som ”ett bland det okyskaste alster af svensk 

penna” (Sahlin 2013:69). Lars O. Lundgren beskriver sedan skeendet i boken 

Stockholmsflanören som att Bonniers förlag, som ännu ville sälja boken, kom att sätta in en 

annons i Aftonbladet, författad av Hjalmar Söderberg, där boken beskrevs utifrån en positiv 

recension till skillnad mot Molanders ”kränkande uttryck”. Aftonbladet kom att skriva en 

redaktionell artikel som svar på annonsen, på vilken sedan Hjalmar Söderberg skickade in ett 

svar till tidskriften Nordisk Revy, dit sedan även Molander skickade in sitt svar till numret efter. 
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Så hade det hela blossat upp till en debattstrid. Hjalmar Söderberg beskrev striden i förordet till 

andra upplagan och även i anmärkningar i senare upplagor (Lundgren 1995:151–164). 

 Björn Sahlins studier i mottagandet och uppmärksamheten kring Förvillelser har visat att 

den var kontroversiell under en lång tid, något som Söderberg själv förstod när han skickade sitt 

manus till förlagen, vilket man också av mottagandet kunnat förstå. Det skulle ta ända tills dess 

att åttonde upplagan kom ut, med illustrationer av A. Hallman, innan boken slutade betraktas 

som mycket kontroversiell (Sahlin 2013:180). 

 Hjalmar Söderberg har även skrivit andra, kanske mer kända verk, och till dessa hör Den 

allvarsamma leken, Martin Bircks ungdom, Doktor Glas samt dramat Gertrud. Söderbergs 

språk är harmoniskt, med korta målande meningar. Söderberg ansågs också vara mycket 

noggrann, läste egen korrektur och behandlade språk och stavning varsamt.  

4. Forskningsöversikt 

I det här kapitlet redovisas forskningen som jag har tagit del av under mitt uppsatsskrivande. 

Vad gäller forskningen om Hjalmar Söderberg och språkförändringen, har den berörts i Lind & 

CO:s samlingsutgåva av Förvillelser från 2012 under avsnitten ”Redaktionella principer” och 

”Kommentarer”, som redaktörerna Bure Holmbäck och Björn Sahlin står för. De beskriver där 

redaktionens redigeringsregler under utgivandet av Söderbergs samlade skrifter och hur man 

har behandlat Söderbergs språk och upplagor inför samlingsutgåvan. Om romanen Förvillelser 

ger Björn Sahlins Unga flickor böra icke läsa den (2013) och Bure Holmbäcks (red.) Den 

mångsidige Stockholmsflanören flera perspektiv på romanen. Söderbergs stildrag har tidigare 

även undersökts av Lennart Kjellberg (1937), där Kjellberg jämför och belyser Förvillelser och 

Martin Bircks ungdom. Kjellberg gör uppehåll vid Söderbergs skildringar och 

personbeskrivningar, men också vid bokens färgord och talspråk. 

 Det finns en del forskning om stavningsreformen och hur den påverkade svenskans 

modernisering. Med hjälp av Bengt Loman och Bengt Sigurds genomgående studier av 

upplagorna av SAOL, ur Svenska Akademien och det svenska språket. Tre studier (1986), har 

jag kunnat koppla min undersökning till Svenska Akademiens förhållningssätt till stavning 
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under 1800- och 1900-talen. Även Språkrådets Svenska skrivregler (2008) och Erik Wellanders 

Riktig svenska (1955) har gett bilder om stavningsråd i olika tider. Till min undersökning har 

även SAOL och Svenska Akademiens ordbok, SAOB, fungerat som uppslagsverk. 

 Carl Ivar Ståhle (1970) och Staffan Hellberg (2006) har i varsin vetenskaplig artikel 

redogjort för svensk rättstavningshistoria under 1800- och 1900-talen. Olle Engstrands Hur 

låter svenskan ejengklien (2012) och Ulf Telemans språkvårdshistorik i Ära, rikedom och reda 

(2002) och Tradis och funkis (2003) har också fungerat som översikter vad gäller svensk 

ortografi och språkvård.  

 I Carin Östmans artikel (u.u.) ”Språkliga förändringar i Gösta Berlings saga”, jämförs 

olika upplagor av Gösta Berlings saga. Östman har valt ut språkliga drag som hon undersöker 

och jämför sedan ord- och stavningsformer under en tid. Östmans undersökning visar hur den 

språkliga moderniseringen stegvis skett från upplaga till upplaga av Selma Lagerlöfs roman. 

Östmans forskning kan jämföras med den undersökning som jag själv kommer stå för i den här 

uppsatsen, vilket jag återkommer till i metodavsnittet.  

5. Metod 

Metoden som jag utgår från i min uppsats är i alla huvuddrag samma som Carin Östman (u.u.) 

använder sig av. Hjalmar Söderberg och Selma Lagerlöf verkade under i stort sett samma period 

och kom att påverkas av den rådande stavningsdebatten. Östman jämför språket i Gösta 

Berlings saga och pekar på variationen i stavning, ord, former men även inom 

meningsbyggnad.  

 Mitt tillvägagångssätt har varit att jämföra de olika kapitlen i Söderbergs Förvillelser sida 

vid sida och notera skillnaderna mellan de olika upplagorna. Skillnaderna i stavning, men också 

vad gäller formvariation och grammatik, har noterats. På så vis har jag kunnat sammanställa 

listor på avvikande företeelser mellan de olika upplagorna. Så enligt metoden räknar jag och 

jämför de variabler som går att finna i de olika upplagorna. Liksom i Östmans studie undersöks 

ortografiska variabler, där stavningen studeras, och morfologiska variabler, bl.a. olika 

verbformer samt former av substantiv studeras. Även lexikal variation undersöks och noteras. 
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Utifrån listorna sammanställer jag skillnader, men också likheter, mellan upplagorna. Dessa 

analyseras och diskuteras i kapitel 7 och 8. 

6. Material 

Mitt material består av sex stycken olika långa kapitel från fyra olika upplagor av romanen 

Förvillelser, alla utkomna före Hjalmar Söderbergs bortgång år 1941. Det rör sig om kapitel 1, 

2, 6, 10, 14 och 15 ur följande upplagor:  

!
- 1:a upplagan. Förvillelser. Berättelse. Stockholm, Bonnier 1895. 

- 3:e upplagan. Förvillelser. Stockholm, Ljus 1906. 

- 5:e upplagan. Skrifter 1. Förvillelser. Berättelse. Stockholm, Bonnier 1919. 

- 8:e upplagan. Förvillelser med illustrationer av Adolf Hallman. Stockholm, Bonnier 1938. 

!
Mitt val av just den här romanen grundar sig i att den skrevs under den omdanande tiden för 

svensk stavning som slutet av 1800-talet och början av 1900-talet innebar.  

 Det urval av kapitel som jämförs i undersökningen kommer i den här uppsatsen att 

representera de olika upplagorna, och de samlade kapitlen kommer att benämnas som sina 

respektive upplagor. 

 Till stor del jämför jag också materialet med olika upplagor av SAOL, för att se hur 

stavningen förhåller sig till den normgivande ordlistan.  

!
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7. Resultat 

I det här avsnittet redovisas resultatet från undersökningen, där språkliga förändringar mellan 

upplagorna presenteras. För att lättare få en överblick över sammanställningen, är resultatet 

indelat i sex delar, där gammalstavning och nystavning utgör en del och de andra delarna 

innefattar substantiven, verben, lexikala skillnader, sammanskrivningar samt de främmande 

orden. 

7.1 Gammalstavning och nystavning 

Två av de fyra upplagorna i undersökningen är gammalstavade, det är den första upplagan från 

1895 och den tredje upplagan från 1906. I dessa upplagor kan man alltså finna den äldre 

stavningen av v-ljudet och t-ljudet, se en utförligare förklaring av dessa i avsnitt 3.1. De två 

senare upplagorna som jämförts är nystavade enligt stavningsreformens regler. För en 

överskådlig bild, se tabell 1. 

!

!
Stavningen ändrades till fjärde upplagan av Förvillelser som kom ut år 1913. Det beskriver 

Söderberg i förordet den upplagan, ett förord som återkom i senare upplagor, till exempel i 

femte upplagan som ingår i den här undersökningen. 

!
Förord till fjärde upplagan.  
Enligt förlagets önskan tillämpas i denna upplaga det nya stavsättet. I ett par detaljer har jag likväl icke 
ansett mig kunna följa ordboken. Jag har intet emot att hav och liv stavas med v; men sammansättningar 
som hafsluft och lifsglädje böra naturligtvis fortfarande skrivas med f. Det är icke en ordboksredaktions sak 
att korrigera det levande uttalet. Mars 1913. HjS. (Söderberg 1919:9)    

Tabell 1 – Stavningssätt i jämförda upplagor

Upplaga År Stavningssätt

1:a 1895 Gammalstavning

3:e 1906 Gammalstavning

5:e 1919 Nystavning

8:e 1938 Nystavning
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!
I förordet kan Söderbergs åsikt om stavningen urskiljas och han menar att uttalsprincipen väger 

tyngre än samhörighetsprincipen i fallet: sammansättningarna med livs- och havs-. Att 

ljudenlighet går före samhörighet var ett modernt tankesätt och att samtidigt kritisera ”en 

ordboksredaktion” kan ses som en drastisk handling i sin tid. Stavningen med ’f’ i stället för ’v’ 

behålls i dessa sammansättningar i alla upplagor som kommit ut under Söderbergs livstid. I ett 

brev till Karl Bonnier inför utgivningen av 1938 års upplaga utgår förordet. Söderberg fann det 

inte viktigt längre (Holmbäck & Sahlin 2012:279), men stavningarna hafsluft och lifsglädje 

kvarstod i upplagan. 

 Att dt-stavningen kunde vålla en del problem i skrift är känt och särskilt tydligt blir det 

med ordet lantställe som före ändringen till nystavning stavas landtställe i första upplagan och 

landställe i 1906 års upplaga. När sedan ordet ändras till lantställe i senare upplagor, finns 

sammanlagt tre stavningar av ordet, där samhörighetsprincipen påverkar de första två 

stavningarna, medan ljudenlighetsprincipen i och med stavningsreformen gör lantställe till den 

fastställda stavningen. 

 Det finns även förändringar vad gäller ord som stavas med ’e’ och ’ä’. Tre ord skrivs 

olika, vilket visar att stavningen av dessa ord inte hade normaliserats helt. 

!

!
Jämför man orden i tabell 2, ändringen markerad i fet stil, ser vi var förändringen skedde. 

Orden grensle och remnade fick sin stavning ändrad till 1919 års upplaga, medan pjes ändrades 

till pjäs redan till 1906 års upplaga. Om man slår på dessa tre ord i dåvarande gällande SAOL 

1889, SAOL 1900 samt SAOL 1923, finns båda stavningsvarianterna medtagna; pjäs och 

rämna står som huvudord från och med SAOL 1900, medan grensle står som huvudord i alla tre 

upplagor, med alternativet gränsle som sidoform från SAOL 1900. I dagens gällande upplaga 

Tabell 2 – Ä-ljudets stavning i tre ord.

1895 1906 1919 1938

grensle grensle gränsle gränsle

pjes pjäs pjäs pjäs

remnade remnade rämnade rämnade
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av SAOL står fortfarande gränsle som sidoform till grensle. Om ordet gränsle har samhörighet 

med gren eller gräns verkar vara problematiken med huruvida ordet ska stavas med ’e’ eller 

’ä’ (SAOB G 1166). Något som också kan problematisera ä-ljudets stavning kan vara ett 

stockholms-e, där /ä/ och /e/ inom dialekten tenderar att sammansmälta. Om Hjalmar Söderberg 

talade stockholmska med stockholms-e och om det i så fall skulle kunna påverka hans sätt att 

stava just de här orden, är något vi bara kan spekulera i. 

 En annan förändring gäller ordet klädningsliv, som i 1919 och 1938 års upplaga blir 

klänningsliv. Klädning står som sidoform till klänning redan i 1900 års upplaga av SAOL. Även 

ordet eljest stavas i de två tidiga upplagorna såsom eljes, men har ändrats till sin nuvarande 

form i 1919 års upplaga. Den tidigare formen eljes står som sidoform till eljest i de dåvarande 

upplagorna av SAOL. 

 Vissa av orden som ändrats mellan upplagorna måste antas vara rena felstavningar eller 

felsättningar i trycket. Alla ord kommer inte att listas, men för att visa vilka typer av 

felaktigheter det rör sig om så följer här några exempel: knuppig förekommer i 1906 års 

upplaga (knubbig i övriga upplagor), Malmskilnadsgatan i 1895 års upplaga 

(Malmskillnadsgatan i övriga upplagor samt i kartor från samma tid) och klasssen i 1919 års 

upplaga (klassen i övriga upplagor).  

7.2 Verben 

Under en närmare studie av verben, kan jag notera att inga verbformer eller verbböjningar har 

ändrats mellan 1895 och 1938. Det betyder att de ursprungliga verben behålls från och med 

första upplagan. Söderberg använder sig av plurala verbformer i texten, med en handfull 

undantag. Det gäller plurala verbformer som exempelvis de gåvo för de gav och vi gå för vi går, 

men inte den ålderdomliga formen med suffixet -en i andra person plural (d.v.s. av typen I viljen 

i stället för ni vill eller ni vilja). De plurala verbformerna förekommer som bekant i alla 

upplagorna, såväl i dialogen och relationen. Det finns vissa undantag, där det i dialogerna 

förekommer den vardagligare formen vi går i stället för vi gå, men dessa exemplen är mycket 

få. Holmbäck och Sahlin skriver att det förmodligen skulle förändra romanens språk om så pass 

många tvåstaviga ord (d.v.s. böjningsformer som t.ex. gåvo) skulle ändras till enstaviga ord 
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(Holmbäck & Sahlin 2012:194). Troligen har det varit med i beräkningarna och pluralformerna 

har behållits för att inte inkräkta på meningarnas längd och melodi. Här bör också tilläggas att 

pluralformer förekom i många romaner och tidskrifter samt i myndighets- och författningsspråk 

fram till 1960-talet (Teleman 2003:145 f).  

 Vad gäller lång- och kortformer av verb, använder sig Söderberg främst av verbens 

långformer. Han använder skall snarare än ska (ska förekommer endast ett par gånger, en gång i 

en återgiven barnramsa och en annan gång i dialogen), draga i stället för dra, sade i stället för 

sa och så vidare. Det gäller dock inte långformen hava, för i stället förekommer ha i texten. 

 Lennart Kjellberg skriver att Söderbergs språk ändå ger ett talat intryck, men inte genom 

användning av talspråkets ordformer, som verbformerna. Han menar att det snarare sker på en 

syntaktisk nivå där Söderberg inte utelämnar hjälpverbet ha, hade i bisatser, vilket är ett drag 

som brukar sägas skilja svenskt tal- och skriftspråk (Kjellberg 1937:21). 

7.3 Substantiven  

I de tidigare upplagorna av Förvillelser förekommer en äldre typ av substantivböjning, av typen 

armarne, axlarne. Under 1800-talet kunde -arne och -arna förekomma sida vid sida i texter. 

Ulf Teleman skriver att språkvårdarna ännu in på 1800-talet var oeniga om vilken regel som 

kunde tillämpas för de förekommande ändelserna -arne och -arna. En del språkvårdare ansåg 

att böjningen styrdes efter genus och kasus. Teleman refererar även till Carl Gustaf af Leopold, 

som föreslog att välljudsprincipen skulle avgöra vilken av ändelserna som användes (Teleman 

2002:158 ff). 1800-talets blandade och inkonsekventa bruk av ändelserna -arne och -arna i 

maskulina substantiv verkar följa välljudsprincipen. Erik Wellander skriver i sitt verk Riktig 

svenska att det även kan i ledigare skriftspråk förekomma som ett uppsvenskt dialektalt 

fenomen (Wellander 1955:174). I Förvillelser kan man se en modernisering vad gäller dessa 

substantivformer.  

!
!
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!
Tabell 3 visar att ändelserna med formen -arne är vanligare än formen -arna i upplagorna 1895 

och 1906, men det sker däremellan en minskning av användandet och i 1919 års upplaga 

förekommer inte ändelsen -arne alls. Söderberg använder sig också av ändelserna på ett 

inkonsekvent vis, till exempel förekommer både armarna/armarne, dagarna/dagarne och 

axlarna/axlarne i samma upplaga. Dessutom förändras några av orden från att ha formen -arna 

i 1895 års upplaga till att få formen -arne i 1906 års upplaga. 

 En annan skillnad i 1906 års upplaga är att narcisserna och narcisser stavas narcissorna 

och narcissor och därmed ha tyckts tillhöra första deklinationen av svenska substantiv. I de 

övriga upplagorna förekommer ordet i den deklination som vi känner den bäst tillhöra. 

!

!

!

!

Tabell 3 – Substantivens formvariation

År -arne -arna

1895 41 21

1906 39 23

1919 0 62

1938 0 62
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7.4 Lexikala skillnader 

Det finns få lexikala skillnader mellan de jämförda upplagorna av Förvillelser. En skillnad rör 

dock negationerna icke och inte. Vad gäller användandet av negationerna icke och inte så är icke 

den vanligast förekommande formen. Formen ej förekommer inte någonstans i romanen, utan 

det är endast icke och inte som förekommer. 

!

!
Tabell 4 visar förekomsten av icke respektive inte i upplagorna. Det sker endast en förändring i 

de jämförda kapitlen. Ett enda icke ändras till inte i 1919 års upplaga och kvarstår i 1938 års 

upplaga. Ändringen är så pass liten att det är svårt att förklara varför den sker. Däremot finns 

det skillnader vad gäller användandet av icke och inte i bokens dialog och relation.  

!

!
Tabell 5 visar hur formerna icke och inte fördelar sig mellan relation och dialog i 1895 års 

upplaga av Förvillelser. Det finns alltså tendenser som indikerar att inte är den mer vardagliga 

formen eftersom den förekommer främst i bokens dialoger, medan icke främst förekommer i 

bokens relation. Av tabellen utläses att båda formerna förekommer, men att icke kan ses som 

den mest vanliga och således mest konventionella formen i romanen.   

Tabell 4 – Negationernas ordvariation.

icke inte ej

1895 126 50 0

1906 126 50 0

1919 125 51 0

1938 125 51 0

Tabell 5 – Negationerna i 1895 års upplaga.

1895 icke inte

relation 121 5

dialog 8 42
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7.5 Sammanskrivningar, särskrivningar och artiklar 

Det råder en viss skillnad mellan upplagorna vad gäller sammanskrivning och särskrivning av 

olika uttryck. Då som idag har bruket varierat. Mellan de olika upplagorna av Förvillelser är 

antalen sammanskrivningar och särskrivningar ungefär desamma.  

!

!
Tabell 6 visar att sammansättningar med där och här, exempelvis därinne och härute, ändras 

till att skrivas isär, såsom där inne och här ute i 1938 års upplaga, se orden i fet stil.  

!
!

!
Samtidigt visar tabell 7 att uttryck med in, mitt och upp sammanskrivs i 1938 års upplaga, då 

som intill, mittpå, mittför i stället för tidigare upplagors in till, mitt på och mitt för. I tabellen 

visas ändringen i fet stil. 

!

Tabell 6 – Särskrivning och sammanskrivning i vissa ord 1895–1938.

1895 1906 1919 1938

därborta därborta därborta där borta

därinne därinne därinne där inne

därnere därnere därnere där nere

därute därute därute där ute

härute härute härute här ute

Tabell 7 – Särskrivning och sammanskrivning i vissa ord 1895–1938.

1895 1906 1919 1938

in till in till in till intill

midt emot midt emot mitt emot mittemot

midt för midt för mitt för mittför

midt på midt på mitt på mittpå

midt öfver midt öfver mitt över mittöver

upp efter upp efter upp efter uppefter
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!
Tabell 8 visar normaliseringen av en del andra ord som ändras från att skrivas isär till att skrivas 

ihop. Fet stil markerar när orden förändras och som tabellen visar förändras de flesta av den här 

typen av orden i 1919 års upplaga. Där skrivs över huvud taget isär i tre delar, medan nedför, 

runtomkring och ånyo börjar skrivas ihop. Det gäller visserligen inte uttrycket god natt som 

skrivs isär i de två senare upplagorna. I 1938 års upplaga skrivs hela överhuvudtaget ihop. 

 I Svenska skrivregler förklaras att nutida förekomster av sammanskrivningar påverkas av 

uttalet, att betoning på det första ledet eller att leden har tydligt smält samman kan frammana 

sammanskrivningar (Språkrådet 2008:132 f). Motsatt kan betoning på flera led eller betoning på 

sista ledet leda till att uttrycket skrivs isär. Söderbergs sär- och sammanskrivningar visar en 

tydlig koppling till SAOL. Den gällande upplagan av SAOL år 1938 hade exempelvis mittpå 

som huvudform, med anmärkningen ”särskrives även” till ordet, samtidigt där anmärkningen 

till där ute och där inne lyder ”hopskrivas även”. Söderbergs stavning ligger alltså mycket nära 

de uppslagsord som Svenska Akademien ger i SAOL. 

 Hjalmar Söderbergs användande av artiklar skiljer sig något i 1906 års upplaga där det 

finns exempel på att artikeln en försvinner och att substantiv ändrar bestämning. I 1906 års 

upplaga förekommer meningen: 

!
Om några år skulle han vara en berömd läkare med tjugutusen kronor om året […] (Söderberg 1906:8) !

som i den tidigare och de senare upplagorna är: 

!
Om några år skulle han vara en berömd läkare med en tjugutusen kronor om året […] (Söderberg 1919:21) 

Tabell 8 – Särskrivning och sammanskrivning i vissa ord 1895–1938.

1895 1906 1919 1938

öfverhufvud taget öfverhufvud taget över huvud taget överhuvudtaget

rundt omkring rundt omkring runtomkring runtomkring

ned för ned för nedför nedför

å nyo å nyo ånyo ånyo

godnatt godnatt god natt god natt

god morgon god morgon god morgon god morgon
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!
I 1906 års upplaga har övriga upplagors solfjädern blivit en solfjäder: 
!
[…] men hon höll en solfjäder för ansiktet. (Söderberg 1906:9) 

!
som i den tidigare och i de senare upplagorna ser ut såhär:  

!
[…] men hon höll solfjädern för ansiktet. (Söderberg 1919:23) 

!
Det finns även exempel från 1906 års upplaga där ordet grosshandlar blivit grosshandlaren, i 

bestämd form.  

 I 1906 års upplaga ändras även former som densamme och den andre till densamma och 

den andra, för att sedan ändras åter till de först nämnda formerna. Där kan man alltså urskilja 

en modernisering som avstannar och återgår till den äldre böjningen i maskulinum. Ordet 

inbegripen ändras till ingripen i 1906 års upplaga för att sedan återgå till sin originalform. 

!

!

!

!

!
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7.6 De främmande ordens stavning 

Att lånordens stavning anpassas till det svenska skrivsättet är inget nytt och var inte heller något 

nytt fenomen under Hjalmar Söderbergs tid. Lånorden som har ändrat stavning i de olika 

upplagorna är främst av franskt eller engelskt ursprung. I den här avdelningen har jag också valt 

att presentera punschzwycker som ett främmande ord. Enligt Svenska akademiens ordbok har 

ordet zwyck eller svyck ursprung i 1800-talets studentliv i Uppsala, men kopplas också till ett 

tyskt ursprung (SAOB S 15235).  

!

!
Utifrån tabell 9 ser vi de ord som har ändrats mellan upplagorna. Lånord och främmande ord, 

vilkas stavningar inte har ändrats redovisas inte i tabellen ovan. Sammansättningar av orden, 

såsom whiskyglas, förekommer heller inte i tabellen. I fet stil kan vi se när förändringen skedde. 

Ordet façad, som förekommer i första upplagan, har ändrats i 1906 års upplaga till fasad, vilket 

sedan inte ändras tillbaka i någon av upplagorna. Även om façad innehåller ett främmande 

tecken för svenskt stavningssätt, ett ’c’ med cedilj, förekommer det tecknet i alla upplagor i 

ordet curaçao. I samma upplaga ändras också zig-zag till sicksack. Till de nystavade 

upplagorna ändrades punschvyckar, attrapp och pincené. Man kan se det som ett led i 

stavningsreformen, att även lånorden ska stavas uttalsvänligt och inte längre ha de franska 

stavningarna. Till år 1938 års upplaga sker dock fler ändringar i stavningen och formerna disträ, 

vermut och visky uppträder. Här kan man se en tydlig koppling till den då gällande 1923:års 

Tabell 9 – Främmandeordens stavning 1895–1938.

1895 1906 1919 1938

whisky whisky whisky visky

façad fasad fasad fasad

distrait distrait distrait disträ

punschzwycker punschzwycker punschsvyckar punschsvyckar

vermouth vermouth vermouth vermut

zig-zag sicksack sicksack sicksack

attrape attrape attrapp attrapp

pince-nez pince-nez pincené pincené
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upplaga av SAOL, där enbart disträ, visky och vermut finns som uppslagsord. Flera främmande 

ord och lånord fick i den upplagan svenska motsvarigheter och stavningar (Sigurd 1986:205).  

8. Diskussion 

Det här avsnittet utgörs utav diskussionen, där resultatet analyseras och diskuteras.  

Diskussionen rör det svenska skriftspråkets modernisering och på vilket sätt den påverkade 

Söderbergs roman Förvillelser. Resultatet kommer att diskuteras utifrån vad som ser ut att ha 

varit Söderbergs vilja att förändra – eller snarare vilja att förnya – i ortografin och i språket. Här 

kommer även delar av undersökningens resultat att jämföras med Carin Östmans 

undersökningar av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Även mina reflektioner kring 

uppsatsen tas upp i ett eget delkapitel. 

8.1 Förändringar och Förvillelser 

Utifrån resultatet kan vi tydligt se de förändringar som romanen genomgår mellan upplagorna. 

Den största förändringen och moderniseringen genomförs i och med att romanen utges nystavad 

år 1913 och framåt. Det visar att moderniseringen hade nått Bonniers förlag och Hjalmar 

Söderberg själv. I jämförelse med exempelvis tidningar, skriver Carl Ivar Ståhle att Dagens 

Nyheter växlade till nystavning samma år, år 1913. Men flera dagstidningar ändrade sin 

stavning senare. Svenska Dagbladet och Nya Dagligt Allehanda, två konservativa tidningar, 

ändrade stavning under sena 1910-talet respektive tidiga 1920-talet (Ståhle 1970:26). Svenska 

Akademien hade i 1923 års upplaga av SAOL kvar former som godt med notisen ”SvAk”, 

vilket visar hur Akademien bemötte det nya stavningssättet (Ståhle 1970:27). Man kan därmed 

säga att Bonniers och Söderberg var förhållandevis tidiga vad gäller att ändra stavning.  

 Stavningen ändras men de plurala verbformerna som under samma tid började minska i 

text behölls stilsäkert. Även de ålderdomliga substantivböjningarna tas ur bruk och upplagorna 

blir mer enhetliga därefter. Ändringarna verkar samtidigt knytas mer och mer till ordböckerna. 
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För även om Söderberg skriver i sitt förord att ordböcker inte bör ”korrigera det levande 

uttalet”, förhåller sig språket ändå nära Svenska Akademiens ordlistor i de då gällande 

upplagorna. Ordlistans huvudform verkar direkt färga av sig på Hjalmar Söderbergs roman. Det 

märks inte minst på att en fras som där efter börjar skrivas isär i 1938 års upplaga, samtidigt 

som mittpå sammanskrivs i samma upplaga. Det är tydliga paralleller till SAOL där mittpå blir 

huvudform och den särskrivna formen blir sidoform, eller alternativ form i ordlistan. Så 

fortsätter det alltså, i 1938 års upplaga ändras whisky till visky och vermouth till vermut, allt 

enligt de principer som SAOL ger uttryck för. Det kan visa att Söderberg och förlaget verkade 

ha ett förtroende för Akademien och rättade sig efter deras råd. Det som talar emot det 

påståendet är återigen förordet till fjärde upplagan där Söderberg skriver att han inte låter ändra 

ord som lifslust eller hafsblå till livslust eller havsblå. Söderberg visar ett slags ståndpunkt i 

rättstavningsdebatten, att sammansättningar med havs- och livs- borde följa 

ljudenlighetsprincipen snarare än samhörighetsprincipen. Ett sätt att stava som han även låter 

1938 års upplaga fortsätta att ha. Söderbergs egen tanke kring nystavningen har alltså flera 

likheter med de resonemang som Adolf Noreen för i sin skrift Rättskrivningens grunder (1920). 

 Söderbergs vilja att förändra språket i sin roman kan ändå inte tyckas vara särskilt stor. 

Många ålderdomliga drag lever kvar i alla jämförda upplagor och på så vis kan man anta att 

Söderberg inte hade för avsikt att vara en av pionjärerna vad gäller det svenska skriftspråkets 

modernisering. De olika upplagorna har olika typer av förändringar. Flertalet förändringar som 

sker i 1906 års upplaga ändras tillbaka till sin ursprungliga form i senare upplagor. 1906 års 

upplaga är tryckt på ett annat förlag, Ljus förlag, som gav ut lågprishäften av romaner (Sahlin 

2013:221). Det kan ha betydelse, då processen att färdigställa och sätta just den upplagan kan 

ha gått annorlunda till än när Bonniers förlag ger ut boken. Det skulle kunna förklara 

olikheterna mellan 1906 års upplaga och de övriga upplagorna. 

 Varför inte Söderberg ändrade sitt språk mer är naturligtvis svårt att föra en djupare 

diskussion kring. Att ändra stavningen från gammalstavning till nystavning var en stor 

förändring och förutsättningen för att låta boken gå i tryck i fler upplagor. Resultaten visar att 

Söderberg och förlaget inte var intresserade av att förändra ting i texten, texten skulle inte 

bearbetas grovt och ändringarna skulle inte få förändra bokens språk. Däremot blev de små 

"26



moderniseringarna, vilka även följs i SAOL, viktiga för att visa att upplagan fortfarande kunde 

stå sig modern bland samtida litteratur och deras stavning.  

 Vad gäller stilskillnaderna i språket, kan en viss typ av modernisering skymtas. Att 

formerna icke och inte används allt som oftast i separata fall visar att det finns en medvetenhet i 

Söderbergs språk, där talspråket i dialogerna återges i ledigare stil än stilen i relationen. Något 

som talar emot är bruket av plurala verbformer, som fortfarande används i dialogerna. Det ger 

bokens dialoger en form av högtidlighet och artighet, men de speglar även en viss social status. 

Romanen utspelar sig i Stockholms övre samhällsskick, vilket kan ge en förklaring till att 

exempelvis de plurala verbformerna är levande såväl i relation som dialog. Kanske ville 

Söderberg visa genom språket att det var i den bildade samhällsklassen som romanen utspelades 

i. Men som nämnt i avsnitt 7.2, var det ingen direkt ovanlighet att använda sig av de plurala 

verbformerna. Det förekom i myndighetstexter och tidningar långt efter Söderbergs 

romandebut, som Ulf Teleman förklarar (Teleman 2003:145f). Att Söderbergs språk syntaktiskt 

ligger nära talspråket (Kjellberg 1937:20) kan också ge en förklaring till varför boken trots de 

plurala formerna ger ett läsvänligt intryck. De plurala verbformerna i dialogerna kan också 

förklaras utifrån Kjellberg: 

!
Det är en mycket vanlig princip i litteraturen, att ”obildade” människors ljud och böjningsformer återges 
noggrannare än ”bildade” människors. Vad som i tal verkar samtalsspråk verkar i skrift vulgärspråk. 
(Kjellberg 1937:21) 

!
Skulle det förekomma andra människor i boken, till exempel barn eller tjänstefolk, så är det 

möjligt att Söderberg skulle visa det noggrannare i deras samtal. För att återknyta till romanen 

så förekommer verbformen ska i en barnramsa, när annars skall används näst intill uteslutande.  

 Studien som Carin Östman har gjort om Gösta Berlings saga, visar att Söderberg och 

Selma Lagerlöf har ganska olika syner på svenskans modernisering. Lagerlöf, som verkade vara 

mycket engagerad i rättstavningsfrågan, har ändrat sitt språk i sin roman och moderniserat den 

för att locka ny och yngre publik och använt sig av moderniseringen för att hänga med i 

utvecklingen av språket (Östman, u.u.). Något som här kan tilläggas är att Lagerlöf även var 

ledamot av Svenska Akademien och kan således varit närmre den språkliga diskussionen om 

modernisering. 
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8.2 Reflektioner   

Vad gäller valet av metod och material så går det att problematisera. Söderberg är omskriven 

som en författare som inte gärna ändrade sina romaner (Holmbäck & Sahlin 2012:187). 

Söderberg kan därmed tyckas vara mindre lämpad för undersökningar som den här. Däremot 

kan undersökningen motiveras på det sättet att de små stilkänsliga ändringar som genomfördes 

blir särskilt intressanta. De visar vad Söderberg ändrade på, utan att låta romanen bli lidande av 

det. De språkliga förändringarna hade varit intressanta att jämföra mellan Söderbergs romaner. 

Jag hoppas därmed att uppsatsen kan bidra till vidare undersökningar av Söderbergs språk och 

koppling till reformerna i stavningen och språkets modernisering. Att Östmans studie kan i stora 

drag kompareras med den här studien motiverar att fler studier av den här typen görs. 

 Metoden skulle kunna utvecklas och också kopplas till en mer litteraturvetenskaplig 

analys av Söderberg. Även textanalytiska processer skulle kunna appliceras på den fakta som 

jag genom undersökningen fått fram och därmed också kunna belysa nya saker i Söderbergs 

roman. 

 Att stavningsreformen fortfarande är intresseväckande och aktuell, över hundra år efter att 

den genomfördes, är ingen tillfällighet. Rättstavning är ständigt aktuellt och debatten, som 

tidigare främst fördes inom skolväsendet och vetenskapen, har idag även starkt fäste på 

gräsrotsnivå. Vårt intresse för språkvård och språkråd är stort  och att språkets moderniseringar 

och förändringar är en del av människors kommunikation är tydligt. Utvecklingen av 

Söderbergs roman kan visa att bara under 43 års tid, mellan år 1895 och år 1938 kunde flera 

förändringar ske, alltifrån den stora stavningsreformen, via hopskrivningar och särskrivningar, 

till förändringen av hur lånord och främmandeord stavas i svenskan.  

!
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9. Avslutning 

Så vad kan sägas sammanfattningsvis om Förvillelser och förändringarna i skriftspråket? Efter 

en studie av fyra olika upplagor av Hjalmar Söderbergs debutroman Förvillelser, kan vi skymta 

olika språkliga drag som verkar ha betydelse för Söderbergs sätt att skriva och för hans 

stavning. 1906 års stavningsreform präglade all skrift i Sverige. Med en modernare stavning 

kom även andra ålderdomliga drag, som substantivböjning och verbens pluralformer också att 

sakta minskas i sitt användande. Vissa drag kom att försvinna tidigare än andra. Söderberg lät 

de plurala verbformerna vara kvar, samtidigt som han på flera andra sätt kom att modernisera 

sin stavning. Av den här undersökningen att döma kan man skymta att SAOL fick större 

betydelse med tiden och Söderberg med hans förlag blev mer benägna att följa Svenska 

Akademiens huvudråd. På en punkt kom dock Söderberg att skilja sig från Akademien och den 

nya stavningen: sammansättningarna med livs- och havs- lät han inte ändra till formen med ’v’, 

utan behöll den ljudenliga stavningen med ’f’.  

 Moderniseringen och processerna som det svenska skriftspråket gick igenom under slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet påverkade alltså en författare som Söderberg och hans 

förlag. Förändringar sker mellan upplagorna, de små variationerna framträder sida vid sida och 

övergången, från att stava på ett visst sätt till ett annat, blir tydlig. Söderbergs roman visar på 

några av de förändringarna.  

 Den här typen av undersökningar, som även Carin Östman har gjort i Gösta Berlings 

saga, visar att förändringar i språket kan ske mellan olika upplagor. Det är ett sätt att försöka 

visa vilka skillnader som finns upplagor emellan. Det är undersökningar som skulle kunna 

genomföras på andra samtida författare, men även på romaner som utgivits under längre 

perioder för att öka vår förståelse av hur den språkliga moderniseringen påverkar författare, 

andra språkliga auktoriteter samt litteraturen själv. 

!

!

"29



10. Litteraturförteckning 

Engstrand, Olle (2012). Hur låter svenskan, ejengklien? 1. uppl. Stockholm: Norstedt 

Hellberg, Staffan (2006). Blev det lättare att stava efter 1906? I: Språkvård - Tidskrift utgiven av 

 Svenska språknämnden 2006:2. S. 17–23. 

Holmbäck, Bure och Björn Sahlin (2012). Redaktionella principer, Kommentarer. I:   

 Söderberg, Hjalmar (2012). Förvillelser: berättelse. Red. Björn Sahlin och Bure   

 Holmbäck. Stockholm: Lind & Co. S. 183–284. 

Josephson, Olle (1996). Chronschough på kommunalstämman. I: Svenskan i tusen år - glimtar 

 ur svenska språkets utveckling. Red. Lena Moberg och Margareta Westman.  Stockholm: 

 Norstedts akademiska förlag. S. 123–141. 

Kjellberg, Lennart (1937). Stildrag i Hjalmar Söderbergs ”Förvillelser” och ”Martin Bircks  

 ungdom”. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

Loman, Bengt (1986). ”En inrättning, ägnad endast till Språkets förbättring”. I: Svenska   

 Akademien och svenska språket. Tre studier. Red. Sture Allén, Bengt Loman   

 och Bengt Sigurd. Stockholm: Norstedts. S. 1–141. 

Lundgren, Lars O (1995). Molanderstriden. I: Den mångsidige Stockholmsflanören: perspektiv 

 på Hjalmar Söderbergs debutroman Förvillelser. Red. Bure Holmbäck (1995).   

 Stockholm: Höjering. S. 151–171. 

Malmgren, Sven-Göran (2010). SAOL mellan bruk och system. I: Språkvård och språkpolitik. 

 Svenska språknämndens forskningskonferens i Saltsjöbaden 2008. Red Lars- Gunnar  

 Andersson m.fl. Stockholm: Norstedts. S. 271–285. 

Noreen, Adolf (1920). Rättskrivningens grunder: om skrift och rättskrivning i allmänhet samt  

 svensk rättstavning i synnerhet. 2. uppl. Stockholm: Verdandi. 

Sahlin, Björn (2013). ”Unga flickor böra icke läsa den”: om Hjalmar Söderbergs debutbok  

 Förvillelser och annat tidigare osagt om författaren och hans verk. Stockholm: Proprius. 

SAOL. Ordlista öfver svenska språket utgifven af Svenska Akademien. 1889. 6 uppl.  

 Stockholm: P. A. Norstedts & söner förlag. 

SAOL. Ordlista öfver svenska språket utgifven af Svenska Akademien. 1900. 7 uppl.  

 Stockholm: P. A. Norstedts & söner förlag. 

"30



SAOL. Ordlista över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. 1923. 8 uppl.  

 Stockholm: P. A. Norstedts & söner förlag. 

SAOB. Svenska Akademiens ordbok. Under utgivande.  

Sigurd, Bengt (1986). Ordboken, ordlistan och några andra av Svenska Akademiens språkliga 

 insatser under 1900-talet. I: Svenska akademien och svenska språket. Tre studier.  

 Red. Sture Allén, Bengt Loman och Bengt Sigurd. Stockholm: Norstedt. S. 143-232. 

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Tredje utgåvan. 4. tr. Stockholm: Liber.  

Ståhle, Carl Ivar (1970). Det nordiska rättstavningsmötet 1869 och hundra års svensk   

 rättstavning. I: Språk i Norden 1970 - Skrifter utgivna av Nämnden för svensk   

 språkvård 43. S. 5–36. 

Söderberg, Hjalmar (1895). Förvillelser. Berättelse. 1 uppl. Stockholm: Bonnier. 

Söderberg, Hjalmar (1906). Förvillelser. 3 uppl. Stockholm: Ljus förlag. 

Söderberg, Hjalmar (1919). Skrifter 1. Förvillelser. Berättelse. 5 uppl. Stockholm: Bonnier. 

Söderberg, Hjalmar (1938). Förvillelser med illustrationer av Adolf Hallman. 8 uppl.  

 Stockholm: Bonnier. 

Teleman, Ulf (2002). Ära, rikedom och reda: svensk språkvård och språkpolitik under äldre 

 nyare tid. 1. uppl. Stockholm: Norstedts ordbok. 

Teleman, Ulf (2003). Tradis och funkis - Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800.   

 Stockholm: Norstedts ordbok. 

Wellander, Erik (1955). Riktig svenska: En handledning i svenska språkets vård. Tredje   

 översedda uppl. 2. tr. Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts.  

Östman, Carin (under utgivning). Språkliga förändringar i Gösta Berlings saga. 

!

"31


