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Norsk sprakhistorie, hovudredakt0rar: Helge Sand@y & Agnete Nesse.
Vol. 1: M@nster, redakt0r: Helge Sand0y, redaksjonssekretterar: Sine
Halkjelsvik Bjordal & Stig Rognes, 681 s., Oslo 2016 (Novus Forlag).
ISBN 978-82-7099-847-0. Ar 2016 kom detta forsta band i ett planerat
fyrbandsverk om norsk sprakhistoria. I redaktionsgruppens forord till
hela verket framhalls att detta skall bli ett modernt referensverk, att
sprakutvecklingen skall forklaras, att verket skall ge insikter om samban
den mellan norskt sprak och det norska samhallet, att den norska identi
teten som under olika tider har konstruerats pa spraklig grundval skall
belysas, att breda perspektiv pa sprak skall anlaggas varvid sprakstruktur,
sprakbruk och social kontext uppmarksammas samt att ocksa icke-nor
ska sprak som funnits i Norge under lang tid skall inkluderas. I det forsta
bandet, M0nster, som har anmals, beskrivs form, struktur och gramma-
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tiskt system, i det andra bandet kommer det att handla om Praksis och i
det tredje om Ideologi. I det fjarde bandet, Tidslinjer, "er mange tradar
samla i ei framstilling som gar fra tidbolk til tidbolk" (s. 9). Detta ar ett
imponerande upplagg, och det breda engagemanget fran de nordistiska
miljoerna i Norge borgar for ett val genomarbetat verk. Det forsta
bandet inleds med ett samforfattat kapitel av Helge Sand0y och Agnete
Nesse om sprakforandringar, dar de utifran skilda perspektiv lamnar en
beskrivning over olika processer som leder fram till sprakforandringar pa
individniva, gruppniva och samhallsniva, och dar man bland mycket
annat uppmarksammar natverkens betydelse samt spridningsfenomen.
Vilka drivkrafterna i sprakforandringsprocessen ar belyses i ett innehalls
rikt delavsnitt, dar man kan lasa om de processer som £inns i spraket
sjalvt, men ocksa om koineiseringsprocesser och pidginsprak, sasom
russenorsk. Viktigt ar ett avsnitt om individ visavi kollektiv, men inte
minst den sista delen i detta inledningskapitel, dar sprakforandringarnas
hastighet uppmarksammas. Det foljande kapitlet har forfattats av Gjert
Kristoffersen och Arne Torp och tar sig an fonologin. Efter ett kart av
snitt om fonologisk analys foljer tva omfangsrika avdelningar, dar den
forsta behandlar tiden fran urnordisk tid till gammelnorsk, alltsa fram till
1300, och det andra utvecklingen fran gammelnorsk fram till dagens dia
lekter. En rad detaljproblem belyses, exempelvis fragar sig forfattarna nar
i-omljudet "slar til", vidare uppehaller de sig vid den gammelnorska
vokalharmonin, "[e]in kompliserande faktor i det trykklette vokal
systemet". Dessutom fragar forfattarna sig om "urmelodiene" i spraket
overhuvudtaget kan rekonstrueras - dar Tomas Riads forskning upp
marksammas men ime narmare utvarderas -, vidare utreder forfattarna
vokalbalans och vokalharmoni, differentiation och en mangd andra for
hallanden som rooter i den norska sprakhistorien. I en del fall hade kartor
nog kunnat stodja framstallningen har, men en instruktiv karta som i alla
fall finns (s. 198) visar skorrande r hos norska talare fodda 1900, 1950
resp. 1970. I det tredje kapitlet behandlar Hans-Olav Enger och Philipp
Conzett morfologin. Kapitlet ar systematiskt uppbyggt, och ordklasser
na genomgas. Forandringar lyfts fram och analyseras, forenklingar i de
fornarvda systemen uppmarksammas, vidare utvecklingar som ar tvara
och sadana som sker gradvis, liksom nya morfologiska kategorier som
kommit till. Man far har liksom i andra kapitel i boken goda inblickar i
den forskning som bedrivits pa omradet. I den senare delen av kapitlet
ges en god beskrivning av ordbildningen med sammansattning, prefixav
ledning, suffixavledning och kortavledning, och till sist stalls fragan
"Korleis endrar ordlaging seg?" Det fjarde kapitlet, sammanstallt av

Litteraturkronika 2016 209
Endre M0rck, behandlar syntaxen. Morfologins roll i syntaxen tas inled
ningsvis upp med kasus och kongruens som teman, sedan behandlas med
hjalp av satsscheman meningarnas uppbyggnad och en del ordfoljdpro
blem med hjalp av en rik exemplifiering. Allra sist foljer nagra intres
santa avsnitt om stil- och genrevariationen i gammelnorsk samt dialektal
syntax. Det sistnamnda avsnittet ar intressant men mycket kort. Det pa
pekas bl.a. att eftersom en hel del drag i den dialektala syntaxen har mer
avgransad nordlig utbredning kan de vara resultatet av sprakkontakt
mellan norska och samiska-finska. Kapitel 5 behandlar ordforradet och
har Tor Erik Jenstad som forfattare. Inledningsvis ringas ordforradet
narmare in av forfattaren som papekar att sprakets lexikon ar ett i:ippet
system i standig forandring. Vissa delar av lexikon ar dock stabilare an
andra. Arv och Ian trader sedan i forgrunden, varefter en traditionell ge
nomgang av importord (lanord) fran olika sprak presenteras. En rubrik i
denna sektion ar "kebabnorsk". Ordexporten fran de skandinaviska
spraken och norskan redovisas sedan i ett kort avsnitt, och ett likaledes
kort avsnitt ri:ir ordgeografin - utan att nagon karta presenteras. Mer in
tressant ar da det som sags om etniskt belastade ord i spraket. En forfat
tarkvintett bestaende av Eva Magerny, Jan Ragnar Hagland, Anders
Johansen, J0rgen Magnus Sejersted och Aslaug Veum, svarar for bokens
sista kapitel, som behandlar text och genrer. Har finns en lasvard genom
gang av texter och genrer fran olika tider, forst perioden 1600-1800. Dar
noterar man bl.a. med intresse ett avsnitt om folklig las- och skrivfardig
het. De tva foljande avdelningarna handlar om texter fran tiden efter
1800, dar det forsta behandlar bl.a. laroboksgenrer och tidnings- och
mediegenrer, det andra politisk retorik. Boken innehaller en hel del gra
fer och ett antal illustrationer men ar - till skillnad fran Dansk sproghis
torie som presenteras pa annan plats i denna litteraturkri:inika - da det
galler presentationen en mer traditionell sprakhistoria. En slutlig varcte
ring av de bada nordiska sprakhistorieverken maste forstas ansta tills de i
sin helhet foreligger, men man kan redan nu konstatera ·art det bade for
norskans och danskans del ri:ir sig om ambitii:isa verk som avsevart berikar
var kunskap. Nar man laser dessa arbeten langtar man mer an nagonsin
efter den nya svenska sprakhistoria som ar under produktion i Svenska
Akademiens regi. Det ar stort behov ocksa av det verket. L.-E.E.

