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Om konsten att kritisera
okhoslen iir over. Aunin- 

1-^ Slone for kriiiker som liist 
* ^ fHk:kema i forvag. Recen- 

slonema iir skrivna. Jag har s5- 
Icdes vid del har laget via Afton- 
hiadcl och Mdnadsjoumalen 
bekraflal n3gra fdrfaltares hdga 
tankar oin sig .sjiilva och skaffat 
mig ell anial nya fiendcr for livel 
bland de bvriga. Ar del viiii bc- 
sviiret och dc sociala problemen? 
Betydcr recensionerna liingre 
ndgol for publiken?

Med viss riitt hiivdas del att lii- 
sarna (lyr dagskriliken och bildar 
sig sin uppfaltning med hjiilp av 
bokklubbskataloger och mun iin)t 
niun-metixlen. Ar del nagol all 
sdrja over'.'

Kanskc iinda. N^gra ganger 
hander del all man hiliar den dar 
boken som med rail publicitet 
nir mdnga taeksamma lasare som 
den annars kanske inle nail. Del 
var ivi hdpt senbsa kriiiker som 
riklade slralkastaren pa IJlf Lun- 
dells Jack. Jag iror mig i nnga 
man ha bidragit till framgangen 
for Peter Fnglunds och Carina 
Buniians debulb(x;kcr och Inger 
Hdelfeldts tidiga romaner.

Svarare ar del med negaliv 
konsumentupplysning. Dei Finns 
.siillan anledning all peka ut dSli- 
ga debuianter. Inle heller att. som 
recensenter i landsorlsprcssen 
gamu giir. beslalla fram klipp for 
alt se vilka kiinda fbrfaltarc del 
ar "lillalel" atl spolta p;i wh sen 
•salla sig till drevet. Dareinol iir 
del giveivis viktigl alt pa|>eka niir 
man anser alt nagon allmant ph* 
sad figur inte iir lika bra som det 
sags. Man kan ha fcl. Men ofia 
iir del manga som blir liillade 
over atl fler undrar vad kejsaren 
egenlligen har p5 sig.

Di.skrct sagning
Probicmet iir fbrslas atl rakt 

molsatt sknvsall dommcrar dags- 
prcssens kultursidor. lifter elt tag 
gar en stor fiirfaltare *'genom 
Ijudvallen" wh kan inle liingre 
kriiiseras, bara uilolkas. Del ford- 
ras jiraial i branschen for att se 
all den store kritikem A;s halv- 
sida om den store epikcrn B 
egenlligen iir cn ’'diskrel sag
ning’’. L’nder tiden har oialiga 
lasare liin sig all berdmmet teller 
ulryminel som ofla iir del enda 
allmanliLsaren noterar) i varje fall 
inle har nagol med den behand- 
lade bokens liisbarhet all gbra.

Sen iir del fbrslas ren nyhels- 
joumalistik ”Hn bra bok ar en 
sibrre nyhei iin eii mord!” soir 
Ivar Lo sa. Ibland en d^lig wk- 
sa. I det sammanhanget kan man 
ocksd kosta pd sig att vara lile 
liinkviird ix'h underhSllande.

Men ulbver konsumentupplys
ning. nyhclsfbrmedling och folk-

bildning syssiar dagskriliken sen 
urminnes tid med att diskutera 
tycke och smak och. siirskilt i 
vdra dagar, med att tolka och lor- 
klara texten.

Vad giiller tycke och smak 
kunde det faktiskl gbras annu 
mer. Ar det fyndigl all skriva 
"morgonen gned sina brbsl mot 
fbnsierruian”? Kan man ha ”osly- 
riga lockar” i en bra roman? Ar 
happy end trakigt? Det vill siiga 
den sorts diskussion som bok lii- 
sarc alltid for med varaiidra. Dei 
mSr lilleralur och liisare bra av. 
wh fbrfallaren far val tala del.

Vad galler ultolkandet iror jag 
utl del ar en olycka.

Klassiker och exotiska import- 
lexter iir en sak. Men del misie 
fTopar den lillc populisien inom 
mig) vara nagol fe! pii en fbrfat- 
lare som redan pa uigivningsda- 
gen behbver hjiilp av ircdje man 
for all bli bcgnplig for sin ni5l- 
grupp. Tiink om del ar lidnings- 
strejk den dan iK*h publiken inte 
far vela av den store krilikem 
vad masierverket egenlligen be- 
tyder? VarFor inte redan Iran bbr- 
jan lr>'cka med recensionsarlikeln 
eller annan fbrklarande text i 
sjiilva boken '

Ar det inte storre 
konst att uttrycka 
djupa sanningar si 
att ett barn kan forsti 
dem an att kringla till 
banala moralkakor si 
att det kravs forskning 
for att frilagga dem?

Ar det inle sibrre konsi all kun- 
na utlr>'cka djupa sanningar sa 
att elt ham kan fbrsta dem iin atl 
kriingla till banala moralkakor sd 
alt del kriivs forskning fbr att fri
lagga dem?

Jag brukar hiimta irbsi hos eti 
par rikligi Fina kriiiker i Florens 
under den italienska hbgreniis- 
san.sen,

Del iir den av familjen Medici 
sptmsrade latinhumani.sten Leo
nardo Bruni (1369-1444) som i 
en dialog later kollegan Niccolo 
Niccoli (1363-1437) lii.sa lusen 
av en liiskig populist ur den fo- 
regaendc generationen, som hade 
skrivit sina viktigaste verk pa 
folksprakei. il volgare. fbr atl bli 
fbrsiadd. "Riktig" iitteratur var 
skriven pa latin sa att de liirda 
Fick ha den i fred:

"Och vad galler bans diktning. 
sa mlste han uteslutas frdn bildat 
umgiinge. Han iir en forfatlare fbr 
bagare och viivare och sddana in
divider. med vilka han att dbma 
av silt sprdk brukat umgds!”

Den omtalade ar Dante. ■

Essaer'om sprakvM
Catharina Griinbaum, 
som till vardags ar 
sprakchef pa DN, ar 
en god representant for 
den svenska sprakv^den 
nar den ar som bast, 
skriver Jan Anward 
i sin anmalan av boken 
Strdvtdg i sprdket.

T-^en modema svenska sprik- 
I Bvdrden iir en milrklig fore- 
* ^ teelse i det nedmonterade 

folkhemmets epok. Den nationellt 
smnade terrom mot dialekter. lal- 
spr^k och friimmande inflytande 
under 1800-talet har under 1900- 
tulel steg fbr steg fbrvandlals till 
ell folkupplysningsprojekt. diir 
sprdkexpener kunnigi och viinligt 
ulreder vad som iir det opiimala 
brukei av del svenska sprakei. 
framfbr alli i skrift.

Saklitteratur

Caiharina Grunhatim 
Sirbvt^g i sprdket 
Bonniers. 1996

Del iir inte liingre frdga om all 
hugga ned folk till siste man pd 
gnmd av deras ofbrmdga atl utlala 
ett ord. som del beratlas om i Do- 
marbokens tolfte kapitel. l.stdllel 
fbrklarar man lugnt och talmodigt 
att pa den hiir sidan Jordanfloden 
iir del bnikligt atl ultala schibbo- 
leth med ett intiall sje-ljud.

Udden mot fbrandringar
Udden ar dwk forifarande riktad 

mot de krafler som verkar fbriind- 
rande pd det svenska skrift.spraket: 
talsprdk. friimmande inllytande. 
snobbismer och moden av olika 
slag. 1 sjiilvfbrstaelsen handlar det 
dt.K*k om utl bevara sven.skan enkel 
(Kh uttrycksfull. Diirfbr ar alia fbr- 
iindringar av tmdo. om de leder 
till bkad kranglighei eller Furre ny- 
anser. men av godo. om de berikar 
sprdket.s uttrycksmbjligheter eller 
gbr del enklare alt anviindu. Men 
om sprakbrukama envisas tillriick- 
ligl liinge med atl inte tillvarala 
sina egna inlressen. sa ger sprak- 
varden upp och godkiinner aven 
sadant som gbr sprakei krangliga- 
re eller belydelsefatiigare.

Catharina Griinbaum. .som till 
vardags iir sprakchef pd DN. iir en 
god represenlanl fbr den svenska

sprakvarden niir den iir som biist. 
Hon iir kunmg. demokratisk och 
har humor, Nu har hon samlal ett 
urv’al av sina sprdkspalier i en be- 
hiindig bok med tilein Strdvtdg i 
sprdket.

Del ar en givande bok fbr alia 
som iir inlresserade av dagens 
svenska. Griinbaum kombinerar p5 
ett ansldende siill narvaro i sam- 
tiden. sprdklig observationsfbrmd- 
ga. sprdkhi.storiska kunskaper och 
en dragning till egendomliga 
sprdkJiga sammantriiffanden. Del 
iir inle fbr inte som hon i bokens 
fbrord namner bdde Berlil Molde 
och Lennart Hellsing som inspira- 
tionskiillor. Boken liknar ocksd till 
omslag och typografi en Hellsing 
av god drgdng.

Sparnit med ny betydelse
Den artikel av Griinbaum som 

suxl i DN 3/11 1996 iir typisk. Hon 
upptiicker en rubrik dar spaniit fdit 
utralt genus (c/i sparnit. istallel fbr 
del korrekla ett .s'pamil). Genasi ser 
hon den mbjliga belydelsen; del 
svenska folkel hdller pd att gd pd 
en riklig sparnit. Flinkt utreder hon 
skilinaden mellan en nit och ett nit 
och slutar med en kiinga at dem 
som 1 ovist sparnit vill avskafla 
dem som kan uppriillhdlla den 
skilinaden - korrekturliisama,

Samlidigl vagar hon inte fulll ul 
lita pd sin sprdkiiga lust. Vad vore 
naiurligare fbr en som mdnar om 
.svenskans uitrycksmbjligheler iin 
atl bejaka utirycket en spamil, som 
ironisk variant av ett sparnit? Men 
den sluisal.sen vajer Griinbaum in- 
•siinktivi fbr.

Kanske kunde ntan saga att det 
pdgar en kamp i Catharina Griin- 
baums sjal. mellan folkupplysaren 
(svdrl anfiiklad av hell.singska 
kringelikrokar) och normeraren 
(med anor frdn det svarta 1800- 
lalel) och all det iir normeraren 
som halier lillbaka folkupplysarens 
mest hellsingska impulscr.

Reder ut nyanser
Basl iir Griinbaum ulan tvekan 

niir folkupplysaren far bverlaget 
och hon koncenirerar sig pd atl 
reda ut skillnader tK*h nyanser. Ell 
liiel miisierslycke iir exempelvis 
del kapitel diir hon beskriver slut- 
siadiei i ordel ynglings liv. Del an- 
viinds numera bara i lidningsmbri- 
kcr for atl beteckna pojkar .som 
haft nagol fuffens fbr sig. Elt an
nul iir kaplllet om skilinaden i be-
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tydeisc mellan orden vinare och 
blare. Del ar sddana beskrivningar 
som kan gbra oss till mer medvel- 
na och upplysta sprdkbrukare, ban- 
re rustade alt. i Hellsings anda, ga 
dit vdr sprdkiiga lust fbr oss.

Del blir varre niir normeraren 
segrar. Ofta iir Griinbaums rekom- 
mendationer svdrt godtyckliga. Det 
iir till exempel belt poanglbst att 
fbresid tvdlopera som ett battre al- 
temaliv till sdpopera. Bdda orden 
iir icke-kompositionella - foreteel- 
sen har ingenting med sdpa, tvdl 
eller opera atl gbra, sd del gdr inte 
alt argumentera for att tvdlopera 
skulle vara begripligare an .sdp
opera.

Tvdlopera iir del ursprungliga 
namnel - det var tvdlfabrikanler 
som Finansierade de fbrsta sdpope- 
roma - men sdpopera iir numera 
det etablerade namnet. sd pass 
etablerat att del aven bbijat yngla 
av sig: sdpa for hela genren och en 
sdpa .som kortform for en sdpope
ra. Dessutom ar associationen till 
sdpbubblor, som Griinbaum sd Fmt 
beskriver. fbrstds elt hell oemol- 
sidndligt argument fbr sdpopera.

Ratt last ar Catharina 
Grunbaums bok 
ett smultronstalle for 
varje svensktalande 
som soker upplysning.

Riktigt beklamd blir jag nar jag 
ser alt Griinbaum forifarande. pa 
1990-talel. betraktar satsflalor - 
meningar som "Kartago lycker jag 
bbr fbrstbras", dar ett led som be- 
lydelsemiissigl hbr till bisalsen. 
"Kartago", har placerals fbrsl i 
huvud.satsen - som marginella och 
inte riktigt rumsrena konstruk- 
lioncr.

Har hade jag bnskat mig att 
Griinbaum hade tillgodogjort sig 
ndgra de insikter i sprdktypologi 
och sprdkfbriindring som ndtts 
inom lingvistiken de senaste tjugo- 
fem dren. 1 sjiilva verkel ar sats- 
flator en fulll normal konstruktion 
i varldens sprdk. De sprdk som 
nyttjar bdde bisaLser och en Fbrsta 
position diir de fiesta satsdelar kan 
sid har ocksd satsflaior.

Alt delta inte skulle vara tilldtel 
i sven.skan iir en fobi hos svensk 
sprdknonnering, som manga gene- 
rationer av skolelever har fdtt ulsla 
omoliverat lidande Fbr och som det 
iir hog tid att svensk sprdkvdrd be- 
friar sig frdn.

Aviivar myter

Tack och lov iir det inte sd ofta 
normeraren avgdr med segern. 
Griinbaum utnyttjar hellre sin po
sition till aviiva myter om hur det 
skull beta. Del Finns ingel skal att 
inle saga eller skriva "innan gry- 
ningen", visar hon i etl utmiirkt 
kapitel, och ett annat kapitel ut- 
mynnar i ett valtaligt fbrsvar fbr 
ordet sekundmeier.

Riitt last iir diirfbr Catharina 
Grunbaums bok ett smultronstalle 
fbr vaije svensktalande som soker 
upplysning. Det galler bara att ig- 
norera rekommendaiionema, men 
ta till sig nyansema och den mil- 
da hellsingska galenskapen.

JAN ANWARD 
jan@ling.stLse


