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TEKNIKENS SPRÅKVÅRDSFRÅGOR

Denna redogöselse är byggd på ett föredrag som förf, höll i
Nämnden för svensk språkvård vid dess årsmöte den 16 april 1951.
Föredragsfornen har behållits, men framställningen har gjorts
fylligare och exemplen rikligare än vad tiden vid årsmötet medgav.

S p R Å K v Å R D E N inom tekniken här i landet fick år
1941 sin egen organisation. Då bildades Tekniska nomenklaturcentralen, TNC. Eftersom jag från början varit knuten till denna tror jag mig kunna på mest konkreta sätt
redogöra för de aktuella frågorna inom teknikens språkvård
om jag ger ett tvärsnitt genom det problemkomplex som
just nu är TNC:s, med vissa blickar tillbaka genom de
gångna åren. Det kan inte undvikas - och är kanske rent
av en fördel - att i bilden också kommer in vissa partier
som inte kan sägas tillhöra språkvård i egentlig mening. Å
andra sidan är TNC :s vårdande uppgift enligt dess stadgar
strängt taget begränsad till nomenklaturen, alltså fackorden, och den språkliga framställningen i övrigt skulle då
vara en sak för den allmänna språkvården att hålla uppsikt
över och ge besked om. Men nomenklaturvård och annan
språkvård är så nära förbundna med varandra att TNC
med bistånd framför allt av sin av Svenska akademien godkände språklige rådgivare - till år 1945 docent Hans Reutercrona, därefter lektor Gösta Bergman - har fått ge sig
i kast med mångt och mycket som tillhör språkvårdens allmänna del, och det är detta förhållande som gör att jag nu
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över huvud taget kan ha något av värde att säga utöver
det rent fackordsmässiga.
1 den av Nämnden för svensk språkvård utgivna, av
Gösta Bergman författade skriften Aktuella språkvårdsfrågor (1948) delges en hel del intressanta förhållanden även
i teknikens språk. Jag skall inte onödigtvis upprepa de enskildheter som där anförts.

F ORK ORT NI N G A R

När TNC började sin verksamhet framstod bland landets tekniker bristen på officiella regler för bur ord borde
förkortas, hur vissa sifferuttryck borde skrivas, och mera
sådant, som synnerligen kännbar och besvärande. Vi i
TNC grep oss då an med uppgiften att skriva en broschyr
med sådana regler. Bland andra gav oss professor Elias
1vVessén värdefulla råd, och vi lyckades också intressera
Svenska akademien för saken. På det sättet kom en av
TNC : s första skrifter till, och den blev väl mottagen. Numera är den ju inte alls ensam i fältet.
Vid förkortningsreglernas skrivning följ des traditionella
förebilder. A v b r y t n i n g sker framför vokal, eller efter
vokal om den börjar ordet, och där sättes punkt; exempel:
bl. a., o. d., orda., åtm. För »eller» anbefalles e. och icke el.
(som inte följer reglerna, men som är korrekt förkortning
för elektrisk) och ännu mindre det kuriösa skrivsättet 1.
som knappast användes utanför språkmännens krets. S a mm a n dra g n i n g skrives utan kolon, som ju förr var
vanligt, alltså även i fallen: ca, do (dito), dr, nr, sa (summa). Kombinerad sammandragning av flera ord och av-
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brytning anbefalles för dvs, och osv.; ursprungligen medtogs också istf., men tyvärr blev detta bekväma skrivsätt
inte accepterat utan ersattes av i st. J. Vid initialskrift uteslutes punkt, liksom i rikstelefonkatalogen, t. ex. K G Ekström, och likaså skrives AB, P111, TNC och liknande
kombinationer av stora bokstäver utan punkter.
Många tekniker, ofta påverkade från militärt håll, vill
över huvud taget inte använda punkt som förkortningstecken. De menar att när man kan reda sig utan punkt i
sammandragningar, såsom ngn, i sht, bör man också kunna
acceptera rn fl, t ex, t o m och annat i samma stil. Sedan nu
såväl Nämnden för svensk språkvårci som Svenska akademien (i SAOL) gett anvisningar för ords förkortning, i
huvudsaklig överensstämmelse med TNC : s, ställer vi oss
emellertid avvaktande i fråga om dessa önskemål.
En annan sak är att man särskilt för internt bruk inom
företag och organisationer ofta behöver bekväma förkortningar för s p e c i e Il a ä n d a ni å 1 och då känner sig
obunden av gängse skrivregler. Den enda normen blir: att
med så enkla medel som möjligt ge tanken den rätta inriktningen. Som exempel kan jag nämna några av de bortåt
100 beteckningar som Sveriges Standardiseringskonimission
i samråd med TNC nyligen fastställt för olika slag av ytbehandling. Tämligen regelrätta är sådana som: avf avfettning, fs försilvring, par paraffinering; ofta användes verbstammar, eventuellt sammandragna: brst borstning, ets etsning, rus rensning, eller förleder: ren rengöring. Påfallande
ofta slutar förkortningen på vokal: må målning, po polering, sku skurning, skö sköljning, smä smärgling, två tvättning - märk hur god vägledning dessa förkortningar ofta
ger! Andra fria former är exempelvis fos fosfatering, imp
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impregnering, renb renblåsning. Beteckningarna är avsedda
att användas på verkstädernas arbetssedlar och i liknande
sammanhang.
TNC har också varit med om att uppställa ett förslag till
reviderade tjänstebeteckningar för de statliga kommunikationsverkens räkning. Som exempel kan jag anföra: ab arbetare e. arbets-, ass assistent, bt biträdande e. biträde, c
chef, ch chaufför, d direktör e. distrikt, ins inspektor, km
kamrer, mr montör, rp reparatör, st station, tf telefon, tg
telegraf, Lv taxa, vk verk, ö över-. Dessa i allt över ioo beteckningar kombineras vid behov, exempelvis dc distriktschef, stins stationsinspektor, tgst telegrafstation, öd överdirektör. (För att inte kränka den goda smaken har man
dock valt dat för direktörsassistent.)
Det finns många andra fall då sådana fria förkortningar
är av nöden. De erbjuder ett intressant studium, men deras
karaktär av interna uttrycksmedel, tillhörande vissa slutna
användningsområden, måste ihågkommas.

SAMMANSATTA ORD

En fråga som vi i TNC tidigt tog itu med på skarpen
var förekomsten av -s- i fogen i tre- eller flerledade sammansättningar. Det var många som trodde, och många tror
väl så fortfarande, att eftersom det heter t. ex. luftbehållare
så skall det också heta »tryckluftbehållare», i betydelsen behållare för tryckluft. På samma sätt försvaras sådana ordformer som »fotboilpian», »flygplanvinge». Denna hemmagjorda regel är ju felaktig. Man skulle önska att den allmänna skolundervisningen, om den också inte kan, ge några

positiva regler för detta sammansättnings-s som i exemplen
felaktigt utelämnats, dock åtminstone ville betona felaktigheten i den förmoclade regeln. Nu får vi i TNC ständigt
tjata om denna - som man kunde tycka - rättskrivningsbagatell. Men det gäller mera än så. Det är ju också en utläsningsfråga, frånsett de undantagsfall då efterleden börjar
med s, t. ex. i fotbollsspelare. (Jag kan inom parentes nämna att en viss teknisk kommitté bestämt sig för att utelämna
sammansättnings-s när efterleden börjar med s-ljud, och
alltså skriva t. ex. omvandlingzon, men omvandlingslåga.
TNC har nyligen framställt anmärkning mot denna självtagna frihet.)
Lyckligtvis är det likväl i regel så, att när vi i TNC påpekar att det heter friluftsliv, varniluftsbad (fastän det heter luftbad) och alltså helst också bör heta tryckluftsbehållast', och att det heter knappnålshuvud, juigransfot (trots
nålliuvud, granfot) och analogt bör heta fotbollsplan, flygplansvinge, ja då övertygas vederbörande ganska fort, och
förhållandena har faktiskt blivit något bättre de senaste
åren, trots den ständiga fara som legat och ligger i vårt
språks påverkan från tyskt och engelskt håll; det heter
Druckluftkessel, football field, airplane wing.
Sammansättningar gör vem som helst, när som helst, och
det borde i allmänbildningen ingå något om deras formlära.
Sedan är det en sak för sig, och en ganska besvärande
sådan, att förekomsten av -s- i sammansättningar av nyssnämnda typ (a ± b) + c är någorlunda regelmässig endast
om mellanleden b är ett i fri form enstavigt substantiv,
andra villkor att förtiga. Men ofta utgöres b av ett i fri
form tvåstavigt substantiv, slutande på obetonat -a, -e, -el,
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-en eller -er, t. ex. gruva, måne, hyvel, vatten, finger, eller
med betonad slutstavelse, t. ex. maskin, metall, och då är ju
ordformen i sammansättning betydligt mera variabel. Det
heter enligt SAOL t. ex. kolgruvedistrikt men vindruvsklase, halvmänf orm men fidhinånsanszkte, och för varmvatteit (s) beredare och soiffäder (s) formad anges såväl form
med som form utan -s-. Det finns alltså skäl att bedöma nybildade sammansättningar tolerant när ord av nämnda typ
ingår. Men helt utan regler kan TNC inte vara i sådana
fall heller; det är av värde att kunna ge bestämda råd, och
bestämda råd måste vara konsekventa. Vi planerar en
grundlig utredning i frågan, och ganska mycket ordmaterial
har redan samlats för detta ändamål. En sak är redan uppenbar : den tekniska litteraturen uppvisar s-lösa former i
en mängd fall där t. ex. SAOL har -s-.
Det finns också andra sammansättningsproblem som är
aktuella i TNC-arbetet. När förleden uttrycker en verksamhet eller ett tillstånd övergår man nu alltmera till att använda verbstam i st. f. verhalsubstantiv på -(n)ing. Förr
sade man helst skärpningsverktyg, vridningsrörelse, isoleringsbancl, där man nu föredrar skärpverktyg, vridröreise,
fsolerband. Emellertid tycks språkörat oförbehållsamt godkänna den korta formen endast i sådana fall där förleden,
verbstamnien, kan uthytas mot particip eller infinitiv, i senare fallet eventuellt med för- eller efterställd preposition,
t. ex. vridrörelse dvs. vridancle rörelse, klippspik klippt spik,
snörsko sko att snöra, rök förbud förbud mot att röka, skärpverktyg verktyg att skärpa med. Men 'vill man kalla ett
skydd mot störande fenomen för »störskydd» kommer detta
ord på besvärande sätt att leda tanken till störande skydd
eller skydd att störa med - eller kanske skydd bildat av

störar - varför man hellre bör säga störningsskydd = skydd
mot (fenomenet) störning. Det finns inom hållfasthetsläran
en typisk påkänningsart som kallas skjuvning, och n-iotsvarande verb är skjuva (ungefär detsamma som klippa). En
viss karakteristisk storhet uttryckande ett materials skjuvningsegenskaper kallas skjuvmodul, men detta ord kan inte
upplösas i skjuvande eller skjuvad modul, eller modul att
skjuva (med) e. d. Det borde egentligen heta skjuvniugsmodul = modul för (påkänningsarten) skjuvning. Motsvarande tyska ord är Schubmodul, men där är Schub ett
substantiv, som bl. a. betyder skjuvning. Därifrån har termen skjuvmodul kommit in i vårt språk, och nu har den
blivit rotfast där. Många andra sammansättningar i denna
stil har TNC fått godkänna, men varje nytt fall måste bedömas för sig, och hela ordbildningstypen är för närvarande
föremål för utredning.
Tyvärr leder sammansättning ofta till o t y m p 1 i g a
o r d. Man behöver bara slå upp i ett varuregister för litet
mera komplicerade fabrikat för att få läsa sådana ord som:
betongupphuggningsniaskiner,
arbetsliststämpelmaskiner,
brandstationsdorrstangare, gatstensstötningsmaskiner, järnvägsvagnshjulringar (särskilt besvärligt med fem starktoniga stavelser i följd), mineralvattenfabriksmaskiner, trådrullsetiketteringsmaskiner, trädgårdsparasollställningar osv.
i långa banor. Vi rekommenderar generellt en uppdelning
på flera ord, t. ex. maskiner för stämpling av arbetslistor,
men saken är inte alltid så enkel. Behovet av en enda sammansvetsad term är ofta legitimt, och vi får inte sällan godkänna termer med i oböjd form 25 bokstäver; detta kan vid
böjning bli 30 bokstäver, t. ex. genom ändelsen -arnas. 1
lyckliga fall kan man använda kortare ersättningsord. 1 st. f.
1-516128. Wennerberg, Teknikens språkvårdsfrågor.

7

»vattenuppfordringsanordning» kan man i regel säga pump,
i st. f. »skyddsanordning» skyddsdon eller skydd, i st. f.
»asfaltspridningsmaskin» asfaltspridare, osv.
1 vissa fall då genom ordens längd den typiska sammansättningsaccenten gått förlorad har vi gjort förleden till ett
fristående ord. Det går bra att säga t. ex. trefasmotor, med
huvudtryck på tre-, men i termen tre fas vöxelströmsmo tor
får stavelsen väx- full betoning som en vanlig ordbörjan jämför trefasig växelströnismotor - och därför har sammansättningen även i skrift fått sönderfaila. Detsamma gäller fyrtakts dieselmotor, tvåvägs oljesträniställare m. fl.,
fastän man naturligtvis bör skriva fyrtaktsmotor, tvåvägsställare, enligt uttalet.

ANNAT OM ORDBILDNING, RÄTTSKRIVNING M. M.

Användning av o n ö d i g a v e r b p r e f i x hör till de
olater som tekniker ofta låter komma sig till last, tydligen i
en känsla av att språket därav bibringas en mera exakt och
vederhäftig klang: befukta, försända, borteliminera, framdeducera, genomperforera, orntransformera, utextrahera.
Ändelsen -ing i st. f. -ning i vissa verbalsubstantiv vållar
då och då diskussion. Det finns teletekniker som talar varmt
för ordformerna felhöring, medhöring, mellanhöring, överliöring, bland annat därför att -hörning så ofta användes
som avledning av hörn, t. ex. fyrhörning. SAOL har emellertid fastslagit formen överhörning, och den har TNC slutligen också bestämt sig för.
Orden urskillning (omdöme) och urskil/ning (avskiljan-

de) förväxlas ibland, och ännu oftare är detta fallet med
omständighet (förhållande) och omständlighet (utförlighet). Det förekommer också att man skriver adjektivet
»omständig» i st. f. omständlig.
Detta är nämnt som exempel på sådana språkliga företeelser och fallgropar som är välkända redan i det allmänna
språket, inte bara hos teknikerna. Hit hör också den så kallade substantivsjukan. Teknikens språk har dessutom en utpräglad p 1 u r a 1 s j u k a: abstrakta substantiv sättes gärna
i plural så snart de kan tolkas som storhetsvärden. »Saxen
är tillräcklig för de största tråciareor som kan förekomma.»
- »Verkningsgraderna vid full och halv last uppgår till.. . »
- »Uppgifter skall lämnas om bränsleförbrukningar och
temperaturer» (för ett antal maskiner). Alla substantiven i
dessa exempel borde hellre stå i singular.
Nyligen hade vi anledning att ta ställning till två mycket
speciella rättskrivningsfrågor. Den ena gällde användning
av g e n i t i v a p o s t r o f. Det finns en hel del fysikaliska
lagar som benämnes efter sina upptäckare, t. ex. Ohms lag,
Faradays lag. Svårigheterna inträder när man kommer till
sådana personnamn som Lenz, Laplace, Deprez [döpre'].
TNC har av traditionella skäl bestämt sig för genitivskrivningen Lenz', Laplace's, Deprez', men logiken i detta är naturligtvis svag. 1 fallet Laplace's är apostrofen och efterföljande s tillsammans stumma, medan i Deprez' apostrofen
kan sägas beteckna s-ljud. 1 danskan skriver man Laplaces,
som även i uttalet får genitivtillägget -es, och markerar det
tillkommande s-ljudet i Deprez's på här visat sätt.
Det andra rättskrivningsfallet gällde frågan om sammanskrivning, bindestreck eller isärskrivning i sådana o r dk o m p 1 e x som upp-och-ned-vänd, berg-och-dal-bana,
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frarn-och-back-koppiare, nickel-järn-ackumulator, här skrivna med bindestreck på alla ställen för överskådlighetens
skull. Jag lät en rundfråga om en hel del sådana ord gå ut
till några framstående språkmän, och svaren är belysande
för sakläget. Som exempel skall jag uppräkna de förslag
som i ett av fallen framlades
berg och dal-bana
berg och dalbana
berg- och dalbana
berg-och-dal-bana
bergochdal-bana
bergochdalhana
alltså en verkligt brokig samling. Förslagsställarna var fyra;
vissa av dem hade lämnat två förslag, men inte två samma
förslag. Andra ord i rundfrågan bedömdes också på olika
sätt. Det är tydligt att detta rättskrivningsprobiem ännu
inte kan anses vara löst.
Var i:e dag publiceras i Teknisk Tidskrift och Industritidningen Norden, och ibland även i andra tidskrifter, en
T N C - s p a it, där bl. a. frågor av här omtalade slag dryftas. Hittills har bortåt 250 sådana spalter varit införda. Enligt svaren på en av Teknisk Tidskrift utsänd rundf råga hör
de till tidskriftens mest lästa innehåll, och det är ju stimulerande att veta.
Verbens numerusböjning har inte med nomenklatur att skaffa, och vid förfrågningar därom ställer vi
oss neutrala. För egen del använder TNC sedan den i januari 1946 den förenklade höjningen, med lika singular- och
pluralform, såväl i TNC-spalten som i andra skrifter. Jag
har aldrig funnit några olägenheter däri, men ofta lättnaI0

der. De skäl (otydlighet!) som man från språkmannahåll
ibland hör framhållas mot denna nymodighet verkar inte
helt övertygande, och de exempel som lämnas, och som
skulle vara avskräckande, förefaller oftast ganska pressade
och i praktiken lätta att undvika. Däremot är det ju klart
att den avsiktliga otydligheten, vare sig klandervärd (beroende på osäkerhet) eller vällovlig (t. ex. i korsordsgåtor),
här har fått ett nytt medel i sin hand.
Verhens t e m p u s i p r o t o k o 11 har vi haft anledning att ägna en spalt åt. Detta är dock inte en fråga bara
för tekniker, utan den berör en mängd andra yrkeskategoner; den vore värd att tas upp av den allmänna språkvårdens män.
Andra företeelser och problem som varit aktuella och
som har avhandlats i TNC-spalter är: r e t r o g ra d a v1 e d n i n g vid bildning av verb sådana som lnasl?insl?riva,
prisberäkna, luftsegla, brännförgylla, vilka är bildade baklänges av maskinskrivning osv. ; o r d s ty m p Ii n g, såsom lok, stins, el- för elektrisk, inaxtoik och mintoik (rnätdon); riktig användning av vare sig - eller ni. fl. konjunktioner; varning för missbruk av »resp.»; varning för skrivsättet »och/eller», t. ex. »ursprungsuppgift, dvs, namn
och/eller märke för ifrågavarande företag».
Just nu håller vi sedan minst ett år tillbaka på med att
utreda kemiska ämnesnamns och andra niaterialnamns g enu s - en besvärlig fråga. De många ämnesnamnen på
-mm är neutrer, t. ex. kalium, kolofonium. De flesta som
slutar på betonad vokal + annan konsonant än n tycks ha
realgenus, t. ex. jod, karbid, arsenik, alkohol, oxidul, brom,
klor, sulfur, glykos; såväl realgenus som neutrum kan dock
enligt SAOL förekomma bl. a. i fallen tantal, veronal, tellur,
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och kol och amalgam rn. fl. är alltid neutrer. Egendomligt
nog är ord på betonat -at oftast neutrer, t. ex. sulfat, cerat,
medan ord på betonat -it har realgenus, t. ex. suif it, dynamit. Om ämnesnamnen slutar på betonad vokal + n överväger neutruni, men stor vacklan råder; så kan enligt SAOL
orden cellofan, mangan, fotogen, molybden, anilin, glycerin,
morfin, vaselin, nylon, ozon och många andra förekomma
såväl i realgenus som i neutrum.
De allra flesta ord som vi normalt rör oss med har i vårt
medvetande vuxit fast med visst genus. Men materialnamnen är oftast konstruerade, därtill efter modell som är främmande för oss, och deras antal växer lavinartat. Vårt språköra lämnar oss därför ofta i sticket, eller ger olika besked i
olika landsändar. För att bringa ordning i materialnamnens
genusförhållanden är det högst önskvärt, för att inte säga
nödvändigt, att vissa regler fastlägges, och det är dit TNC
syftar med sin pågående utredning.

LÅNORD

Det för närvarande största problemet i fråga om lån från
andra språks tekniska nomenklatur är hur vi skall förfara
med de alltmer påträngande e n g e 1 s k a orden. Vi har
flera gånger övervägt att sammankalla ett diskussionsmöte,
där teknikerna kunde direkt av språkmännen få höra vad
som i detta stycke är önskvärt och icke önskvärt, för att
inte säga rimligt och orimligt. Jag hoppas att ett sådant
möte skall komma till stånd, men hittills har våra planer
strandat på svårigheten att få någon välinitierad språkman
att åta sig ett orienterande inledningsföredrag.
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På sina håll vill man inom tekniska kretsar att TNC
skall acceptera sådana ord som »splines», »econorniser»,
»board», stavade så och uttalade på engelska. Plywood,
wire, kompound är gamla besvärligheter. Nyligen hade
TNC till granskning ett par förslag till svenska ordlistor
vari förekom orden »tracer» (inom kärnfysiken) och verbet
»estimate» (inom den statistiska matematiken). Egendomligt nog hade i sistnämnda fall inget försök gjorts att ge
ordet en svensk verbändelse, varför dess böjning och därigenom dess användning föreföll omöjliga. Fallet är belysande för tidsläget.
När de engelska orden inte kan ersättas med mera svenska
termer utan måste accepteras, vilket ju är särskilt motiverat
om vi därigenom vinner internationell överensstämmelse,
vill vi dock ge dem svenskt skick i fråga om stavning, uttal
och böjningsmöjlighet. Det kan ha sitt intresse att se hur
man i stavningshänseende förfarit med redan försvenskade
engelska ord.
Det engelska språkljudet »i», som i »strike», har oftast
återgetts med ej, t. ex. strejk, gejd, kapsejsa, eller med af,
t. ex. paj, ensam; SAOL har också stavningen vajer som
alternativ till wire. Det engelska ljudet »a», som i »cake»,
»rail», har återgetts med ä, t. ex. käx, pläd, räd, räl, träna;
på sistone har man emellertid visat benägenhet att även i
detta fall skriva ej, t. ex. tejp för engelska tape, vilket rubbar cirklarna. Tidigare såg man för den engelska diftongen
»ou», som i »house», den försvenskade stavningen att, i
klaun, lockaut, skaut, men senaste SAOL anger endast
down, lockout, scout, liksom kompound.
1 fråga om konsonantijudet i »she» fanns det ju tidigare
en bestämd tendens att försvenska, eller rättare förtyska,
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stavningen till sch. 1 vissa fall slog detta dock inte igenom.
Den viktiga elektrotekniska termen shunt (avgrenad förbiledning) har alltid stavats med sh, och vi tekniker hälsar
med glädje att den i SAOL nu införts med denna stavning
liksom många andra lånord från engelskan. Man kan också
få skriva sheliack, jämte schellack; förra upplagan av
SAOL angav enbart schällack.
Många andra omstavningar är av intresse att studera,
men det sagda får vara nog för att belysa dels den nuvarande osäkerheten, dels tendensen att alltmer närma sig den
engelska stavningen. Det är denna tendens i sin ytterlighetsform som nu yttrar sig i det ofta kritiklösa anammandet av
engelska termer med hull och hår - till såväl uttal som
stavning. TNC hoppas på hjälp från den allmänna språkvårdens män för att leda utvecklingen i rätta fåror.
NORDISKT SAMARBETE

1 jämförelse med den svenske genomsuittsteknikerns intresse för och kunskap om engelska och även tyska facktermer är hans bekantskap med danskans och norskans uttryckssätt ytterst obetydlig, och detsamma torde kunna sägas om den danske eller norske teknikern och svenska facktermer. Förhållandet är ju förklarligt, och ur trängre, rent
praktisk synvinkel väl också försvarligt. Från den allmänna
nordiska språkvårdens synpunkt däremot är detta sakernas
tillstånd att beklaga. Det skulle behövas ett praktiskt tvång,
orsakat av en teknisk-ekonomisk intressegemenskap större
än vad som nu finns, för att en tydlig förbättring skulle
kunna påräknas.
På ett par områden, jag tänker nu närmast på elektro-
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teknik och vägtrafik, har TNC varit med om aktningsvärda
försök till gemensam nordisk nomenklatur eller åtminstone
målmedveten jämförelse mellan de olika språkens uttryckssätt.
Till belysning av förhållandena skall jag nämna något om
den dansk-norsk-svenska elektrotekniska ordlistan, TNC 15,
som publicerades i början av detta år (1951). Den innehåller på vardera språket ca 2 000 termer och utgör en översättning av en internationell ordlista, vari de nordiska språken saknas. Först gjordes översättningar i de tre länderna
var för sig. Till synes onödiga olikheter diskuterades därpå först i brev och sedan muntligt. Ur ordlistans förord
kan citeras: »Fortfarande finns dock vissa skillnader kvar,
och fortsatt sammanjämkning skulle i och för sig varit
önskvärd, men vissa brister som vidlåder själva originalboken - och som tycks vara ofrånkomliga i internationella
ordböcker av denna art - gör det tvivelaktigt att ännu
mera tid nedlagd på likriktningsarbete skulle lönat sig.» De
nämnda bristerna gällde främst överensstämmelsen mellan
de olika språken (engelska, franska, tyska in. fl.).
Stickprov här och där i ordlistan visar att de tre språken
har lyckats få åtminstone tillnärmelsevis samma ordval i ca
3/4 av fallen, medan olikheter uppträder i den återstående
fjärdedelen. Som lika har jag då medräknat sådana fall (på
danska—norska--svenska) som dreje—dreie—vrida, flade
—flate—yta, måler—måler—mätare, stØv—stØv—damm,
där orden är varandras närmaste motsvarigheter och det
inte kan vara fråga om att man på något av språken skulle
frångå sitt ordval för att få bättre överensstämmelse. Som
olikheter har jag betraktat redan t. ex. stØrste udslag—
maksimalutslag—topputslag, morseapparat—morsemottaker

'5

—morseskrivapparat, där det rör sig om mera tillfälliga
sammansättningar som i vardera språket lätt kan varieras,
och där det vore en enkel sak att åstadkomma likhet om
sådan skulle eftersträvas. Det är inte heller mycket att säga
om sådana skiljaktigheter som: bivogn—tilhengervogn-släpvagn, kald—anrop—anrop, slip—sakking—eftersläpning
osv. Mera påfallande olikheter finner man hos armsignal—
semafor—semafor, radiofoni—kringkasting—rundradio; sådana fall förekommer dock ganska glest i ordlistan.
Under arbetets gång hade ömsesidiga ansträngningar
gjorts att förbättra överensstämmelsen. Så t. ex. valde
danskarna »vandrebØlge» i st. f. sitt ursprungliga »fremadskridende bØlge», därför att de norska och svenska termerna var vandrebØlge, vandringsvåg; norrmännen valde av
samma skäl »aggregat» i st. f. »maskinsett», och svenskarna
»ankomstlåsning» i st. f. »ankomstförregling», bland mycket
annat. Redan en så ytlig ändring som från fremadskridende
bØlge till vandrebØlge kan vara besvärlig nog om den första
termen redan användes i landets provningsnormer, läroböcker osv.
Vid det förut nämnda samarbetet i fråga om vägtrafikens
nomenklatur (37 svenska termer) gjordes också ömsesidiga
eftergifter. Danskarna accepterade ordet trafik jämte sitt ursprungliga frdsel, och svenskarna godkände mittrabatt och
skiljerabatt i st. f. mittremsa och skiljerernsa.
Det är att märka att diskussionen i de här skildrade fallen endast rörde teknikens mer eller mindre rotfasta nomenklatur, och att det inte var fråga om val av gemensamma
termer för nya begrepp. Detta är någonting som för med
sig betydligt svårare problem. Under TNC :s tillvaro har
inga allvarligare sådana fall förekommit.
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LOGIK

Kravet på språkriktighet är ofta ett krav på logiskt uttryckssätt. Toleransen i fråga om brister i detta avseende
är numera påfallande stor, inte minst bland språkmännen
själva - om ett ologiskt uttryck har blivit vanligt sanktioneras det alltför beredvilligt, tycks det. 1 stället skulle man
önska ett ständigt tryck från språkvårdens sida, ett ständigt
utpekande av det felaktiga i vissa ord och vändningar, även
om omedelbar verkan inte kan påräknas.
TNC kämpar emot »möjligast» och »görligast», som felaktigt övertagit superlativändelsen från andra ord i satsen.
Tautologin - eller kanske kontaminationen - i sådana
uttryck som »temperaturen blir svalare» (i st. f. lägre),
»axeins diameter måste göras grövre» (större), »långvarig
väntetid» (väntan) osv, föranleder rättelse. De därmed likartade uttrycken »flyga på låg höjd» i st. f. på liten höjd
eller lågt, och »lång livslängd» i st. f. lång livstid eller stor
livslängd är mycket vanliga.
»Medsols» och »motsols» vridning eller rotation byter ju
innebörd om man passerar ekvatorn. Med hänsyn till landets exportfirmor, som tänker mera globalt, rekommenderar
vi i stället niedurs och moturs, svarande mot engelskans
clockwise och counter-clockwise.
En vägg kan vara genonitränglig för gas, och gasen är
då genonisläpplig, inte tvärtom.
Det välkända missbruket av synpunkt och utgöngspunkt
har vi också ofta känning av. Man säger att man »framlägger synpunkter», och menar då inte punkter från vilka man
ser, utan åsikter e. d., och man säger »med utgångspunkt
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från», när man borde ha sagt: med utgång från, eller: med
utgångspunkt i.
Sedan gammalt användes många materialnamn som föremålsnamn, t. ex. (stryk) järn, (dricks) glas, (rader) gunimi,
(natt)linne, ( butelj)kork. Detta vållar ofta trassel sedan
man börjat tillverka föremålen av annat material, t. ex.
gångjärn av mässing, patentkork utan skymten av kork.
För att förebygga sådana ologiska termer avråder TNC
från benämningstypen i fråga vid nybildning av ord. De
gamla får man dras med, om de fått fäste i allmänhetens
språk.
Ologiskt formulerade d e f i ii it i o n e r är också något
som TNC bemödar sig att rätta till. Ett vanligt fel, som
lyckligtvis i regel hör till de ofarliga, är att man omväxlande
talar om ordet och det därav representerade begreppet. Det
kan dock bli missförstånd om man skriver »numera sällan
använt» efter en definition för t. ex. kaustikt kali, eller »av
grekiskt ursprung» i samband med fosfor e. d. Felmöjligheterna vid definitionsskrivning är i övrigt obegränsade, och
genomgång av sådan text hör till det mest krävande i
TNC: s granskningsarbete.

MATEMATIK, MÅTT OCH MÄTNING

Ett område med speciellt hårda fordringar på logik är
matematiken och dess tillänipningar i fråga om mått och
mätning. En mätbar egenskap hos ett föremål eller en företeelse kallas (fysikalisk) s to r h e t, t. ex. volym, vikt,
längd, hastighet, temperatur. Storheterna har - ofta genom
internationella överenskommelser - fått bokstavsbeteck-

ningar som kan användas i algebraisk räkning. Med m å tte n h e t förstås ett fastställt (oföränderligt) jämförelsef all
för mätning och nurneriskt uttryckande av en storhet, t. ex.
i liter för volym, i kilograrn för vikt, i meter för längd,
i grad för temperatur. Även måttenheterna har fått bokstavsbeteckningar.
Man kan t. ex. uttrycka en hastighet v generellt som

/
t
tiden
för dess tillryggaläggande.
där 1 är en väglängd och t
Sätter man in i formeln ett (uppmätt) värde på 1 av io
meter, betecknat io m, och ett motsvarande värde på t av
2 sekunder, betecknat 2 s, får man

i

10 m JO m
—=5 m/s
2S 2 S

där den härledda måttenheten nils uttalas: meter per sekund. När såsom i detta fall nämnaren är en tidenhet går
det oftast också bra att använda prepositionen »i» : meter i
sekunden.
Ett annat exempel

w=P. t
där W är storheten energi, P storheten effekt och i som
förut tid. Man kan häri sätta in värdena P = 2 kilowatt,
tecknat 2 kW, och t = 40 timmar, tecknat 40 h, och får då
Tr -= 2 k'vV 40 h = 8o k\iVh
där enheten kWh uttalas: kilowattimmar.
1 detta fall framgick måttenheten ur en multiplikation,
medan meter per sekund framgick ur en division, därav
skillnaden i namriens uppbyggnad. Man hör ibland - alltför ofta - vindhastighet uttryckt i »sekundmeter», men
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detta måttenhetsnamn skulle syfta på en multiplikation och
är därför lika missvisande som »kilowatt per timme» skulle
vara för energienheten kilowattimme.
När det gäller kvotenheter, sådana som meter per sekund,
händer det också ofta att nämnaren, i detta fall »per sekund», glöms bort eller rent av med berått mod utelämnas.
Man påstår att vindstyrkan är så och så många meter! På
samma sätt säger man att en växeiströms frekvens är t. ex.
»50 perioder» och menar 50 perioder per sekund, eller att
en maskin går »750 varv» i st. f. varv per minut, eller att
en bus hastighet är »70 kilometer» i st. f. kilometer per
timme. Särskilt betänkligt är det om man förfar på samma
sätt med beteckningarna; dessa har ju maternatisk prägel,
och i sådana sammanhang får inte ges någon pardon. Som
bekant är på vägskyltar uttryckssättet »max. 30 km» så
gott som det enda man ser, men det måste icke desto mindre
anses som vårdslöst. Man menar 30 kilometer per timme,
vars rätta internationella beteckning är 30 km/h.
Hela alfabetet, både stora och små bokstäver, är använt
för storhetsbeteckningarna, och man har fått ta hjälp även
av det grekiska alfabetet. Samma bokstäver användes också
som måttenhetsbeteckningar. För att skilja de olika användningarna tillgriper man bl. a. den åtgärden att man
trycker storhetsbeteckningarna med kursivstil, men måttenhetsbeteckningarna med vanlig upprättstående stil. När
bokstäverna inte räcker till för alla storhetsvarianter förser
man dem med indexbokstäver eller indexsiffror, t. ex. v0 för
begynnelsehastighet, v,,1 för maximihastighet.
De till många hundratal, minst sagt, uppgående storheternas namn, definitioner och beteckningar, som man måste
hålla isär, och motsvarande niåttenheters namn, definitioner
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och beteckningar bildar ett system för sig som det hör till
TNC:s uppgifter att hålla ordning på i samarbete med de
svenska och internationella organisationer som har sådana
frågor på sitt arbetsprogram.
Den nya upplagan av SAOL har i sin förkortningslista
även de vanligaste måttenhetsbetcckningarna,
såsom ni för meter, m2 och m3 för kvadrat- och kubikmeter,
kg för kilogram, W för watt, och många andra. Visserligen
är dessa beteckningar liksom alla förkortningarna tryckta
med kursiv stil, men detta har säkerligen skett utan särskild avsikt; principiellt bör stilen vara upprättstående. Tyvärr saknas i SAOL den internationella beteckningen h för
timme (engelska hour, franska heure). Den beteckningen
borde inpräntas i svenska folkets n-iedvetancle, till undvikande av mycket trassel. Bokstaven t betecknar viktenheten ton
och får inte användas för timme. Ordlistan anger för timme
förkortningen tim., men den passar inte i erforderliga kombinationer (ej upptagna i ordlistan), t. ex. kilowattimme,
vars beteckning som ovan nämnts är kWh, inte kWtim.
och absolut inte kWt.
En sak värd att beakta är att man inte bör skriva ut böjningsändelser efter storhets- och enhetsbeteckningarna, och
dessutom bör man undvika att i sådana sammanhang använda kolon och andra skrivtecken som kan förväxlas med
de matematiska tecknen. Bäst är alltså att skriva t. ex. 4 mm
avstånd, 8 kg belastning, en 50 kW motor, ett 30 s (dvs.
sekunders) tryckprov. Hade man skrivit »4 mrns avstånd»
skulle beteckningen strängt taget betytt millimetersekund,
och »4 mm : s» kunde matematiskt tolkas som 4 millimeter
per sekund. Särskilt detta sista skrivsätt med kolon är
ganska vanligt, men onödigt, minst sagt.
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Inom ett par år kommer metersystemet av allt att döma
att utökas med kraftenheten i newton, betecknad i N. Med
tanke på vårt svenska uttal av watt, ampere ni. fl. skall det
bli intressant att få höra hur det namnet kommer att uttalas.
Tiderna har ändrats, och nu kan folk mera engelska än när
enheten watt infördes i slutet av förra seklet.
Jag skall inte gå närmare in på andra detaljer i fråga
om de faligropar som finns på det matematisk-fysikalisktekniska området, och de förväxlingar och missbruk av såväl termer som beteckningar, och felaktigheter i fråga om
matematiska uttryckssätt i övrigt, som man ofta möter även
de skrifter TNC får till granskning. Men jag behöver väl
inte heller ytterligare betona hur viktigt det är att sådana
fel beivras och att - så att säga - en matematisk-logisk
hygien upprätthålles i den tekniska nomenklaturen.
Det är också påtagligt att denna sida av TNC :s verksamhet har varit till gagn.
Den mindre invecklade men långt ifrån oviktiga frågan
hur v a n 1 i g a s if fe r u tt r y c k skall skrivas, t. ex. när
det gäller antal, nummer, stora tal och decimaltal, klockslag
och datumuppgifter, är ju behandlad såväl i TNC : s som i
andras skrivregler. Hithörande problem är dock ständigt
aktuella, och det är minsann inte bara teknikerna som behöver en uppryckning när det gäller sådan ortografi. Jag
skall nämna ett exempel.
Komma är det svenska de ci malt e ck n et, och vi har
ingen anledning att övergå till det engelska som är balvhög
punkt, sådan som vårt multiplikationstecken, eller det amerikanska som är låg punkt. 1 Tyskland och Frankrike användes decimalkonima. 1 vår vanliga almanacka (Stockholms horisont, 1951) förekommer tre olika decimaltecken.
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»Beräkning av solens upp- och nedgång» använder låg
punkt i ett räkneexempel och hög punkt (dubbelt så högt
UPPC som det engelska decimaltecknet) i en tabell; i båda
fallen är det fråga om polhöjcl. »Taxa för express- och paketgods å järnvägar i Sverige» har decimalkomma för viktuppgifterna och låg punkt mellan kron- och öresiffrorna.
Denna teckenblanclning är tyvärr ganska typisk för de nuvarande svenska förhållandena.
Av mera direkt språkligt intresse är frågan om m å ttenhetsnamnens böjning. 1 de allra flesta fall är
dessa ord realgenus; undantag är framför allt: gram, ton,
öre, och ofta ar - jag bortser här från mångfaldsnamnen
dussin, tjog osv. Man skulle kanske väntat sig att namnen
med realgenus hade särskild pluralform, men det har de i
regel inte. Det heter: en volt, två volt osv. Häri ligger sakligt sett ingenting oegentligt, tvärtom, eftersom begreppen
singular och plural inte har något reellt berättigande när
man t. ex. avläser värden på en kontinuerlig skala, som kan
tänkas hur fininclelad som helst, i tiondelar, hundradelar osv.
Exakt i volt är bara ett tillfälligt värde bland alla andra,
utan individuell prägel.
Undantagen, då det finns särskild pluralform för måttenhetsnamn av realgenus, är huvudsakligen timme, minut,
sekund, grad, radian, kalori, krona, och ofta mikron. När
skall plural användas? TNC tillämpar regeln: Använd pluralformen efter alla räkneorci utom efter i och allmänna
bråk mindre än i. Alltså o grader, o,i grader, 0,5 grader
3/4 (trefjärdeclels eller tremen 1/ grad, 0,75 grader men
kvarts) grad, 1,0 grader men i grad; i1/2 grader liksom
1,5 grader, 2 grader... 1 de fall där talet är uttryckt som
3/4
ett allmänt bråk är tanken bakom regeln den, att t. ex.
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grad är en grad nedskuren till 3/4 av sin storlek, men i
grader är en helgrad jämte en halvgrad. Ibland resoneras
som bekant på annat sätt: »en grad och en halv grad» sammandras på språkets vanliga sätt till en och en halv grad;
i detta fall liksom i fallen i 1/3, i 1/ osv, är därför tolerans
av nöden. »Två grader och en halv grad» innehåller däremot från början en pluralform, och det kan vara skäl nog
att följa TNC:s regel och säga 21/2 grader, liksom 31/ 2
grader osv.

TEKNISKA BEGREPPSUTREDNINGAR

Ännu har jag inte talat om det allra besvärligaste i
TNC :s arbete. Det är att bringa betycielsereda i den redan
befintliga
äldre eller yngre
nornenklaturen, att skriva
begreppsbestämningar så att ord som hittills använts olika
inom olika fack eller i olika företag får en någorlunda preciserad och enhetlig innebörd, och så att samma begrepp om
möjligt får en och samma benämning överallt; och hela
tiden måste vi känna oss försiktigt för, så att våra rekommendationer verkligen blir acceptabla för vederbörande utan
att vi förgriper oss alltför hårt på logik och konsekvens.
Redan tidigt visade det sig att (le allmänna och, som man
skulle tycka, välkända tekniska grundtermer som vi behövde i våra definitioner, för att ge bottenbegrepp för det som
skulle definieras, i vissa fall inte alls var så självklara. Är
en skrivmaskin en maskin? Hör målarpenseln till verktygeii? Kan man kalla litermåttet ett redskap? Gör en bus
gengasaggregat verkligen skäl för namnet aggregat? För att
komma ifrån denna osäkerhet tog vi oss för - det var un-
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der tredje arbetsåret - att så noga som möjligt bestämma
den riktiga, om man får använda ett så anspråksfullt ord,
eller åtminstone den bäst motiverade innebörden i 40 grundtermer: ämne, material. . . don, detalj . . . maskin, genera tor,
motor, ackunwiator, redskap, verktyg, apparat. . . aggregat,
verk, materiel, utrustning, anläggning. Det fanns folk som
tyckte att detta var alldeles onödigt, med snucld på löjlighet, men jag har under alla följande år välsignat detta
grundarbete.
Av samma skäl visade det sig minst sagt önskvärt att
dela upp de tekniska varubegreppen i väldefinierade klasser.
Dessa fick namnen mängdvaror, formvaror och sakvaror.
För en mängdvara är utom kemiska och fysikaliska materialegenskaper endast mängden av intresse, medan bestämd
geometrisk form saknas eller är intresselös eftersom den vid
varans användning går förlorad, t. ex. olja, pasta, ull,
tackor. En formvara är en för konstruktionsändamål avsedd vara med viss måttbestämd formgivning, som mer eller
mindre tydligt kvarstår efter bearbetning och hopfogning
till färdig vara (vilken för en och samma formvara kan
variera). Hit hör t. ex., med konstant tjocklek: plåt, papp,
tyg; med konstant tvärsnitt: tråd, band, rör; med allsidigt
bestämda mått: mursten, parkettstav. Sakvara utgöres av
viss art av detaljer eller don, t. ex. skruv, möbler, fordon,
hus. Särskilt ordet formvara har visat sig fylla ett behov
och håller nu på att slå igenom. Förr sade man ofta i stället
halvfabrikat, men det ordet brukas och bör framför allt brukas för mellanvara inom ett visst industriföretag. Fornivaroma, alltså t. ex. plåt, rör, mursten, är däremot i regel färdigvaror från de industriföretag där de tillverkas.
Arbetet med de 40 grundtermerna och arbetet med dessa
25

varubenämningar tog visserligen tid, men vardera gick att
genomföra i ett sammanhang, tämligen ostört. Jag skall nu
lägga fram exempel av annan art.
År 1944 fick vii TNC från något håll en begäran att precisera den korrekta användningen av orden ledare, ledning
och linje inom elektrotekniken. Vi vände oss med rundfrågor till Vattenfallsstyrelsen, Telegrafstyrelsen, Asea, L M
Ericsson ni. fl., men det befanns att praxis utbildat sig helt
olika, främst inom teletekniken gentemot krafttekniken, och
man höll så styvt på sina olika meningar att vi gick bet på
uppgiften, trots att vi tog Svenska Elektriska Kommissionen
med i överläggningen. Det kom emellertid nya förfrågningar
till TNC om samma sak, diskussionen togs upp igen, med
vissa kompromissförslag, men den måste avbrytas av samma skäl som förut. Detta upprepades flera gånger. När fem
år hade gått gjorde TNC ett nytt försök, och då visade det
sig att våra tidigare ansträngningar inte varit förgäves. Vi
ordnade nu ett diskussionssammanträde, vari deltog jag
tror 12 personer representerande de olika intressena, och
efter flera tinirnars diskussion kunde ett arbetsutskott på
tre personer sätta sig ner och detaljformulera definitionerna.
Det var orden ledare, ledning, linje och 16 därmed sammanhörande termer som på så sätt klarades.
Fallet hörde till de svårare, fastän det var ett enda tekniskt fack som berördes, elektrotekniken. Mera begripliga
blir svårigheterna när olika fack skall enas om nomenklatur. Då finns inget annat forum än TNC som kan ta hand
om saken - i nyssnämnda fall fanns också andra möjligheter.
Redan 1943 kom till TNC de första förfrågningarna rörande vissa termer för plastisk formning av metalliska rna-
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terial. De kunde endast delvis besvaras, eftersom metoderna
var tämligen nya och TNC : s tekniska rådgivare var osäkra
i sina svar. Snart kom liknande frågor från den keramiska
industrin och plastindustrin. Det rörde sig i de olika industrierna om varandra liknande - inte fullt lika - plastiska formningsmetoder, och det var uppenbart att nomenklaturen gick starkt isär. Så småningom utkristalliserade sig
även här vissa grundläggande termer: forma, pressa, spruta, och därjämte gjuta som dock inte är en plastisk formningsmetod. 1 början av år 1948 utskickades preliminära
rundfrågor som trevare, och därpå mera preciserade rundfrågor; jag hade flera muntliga överläggningar med personer vid Tekniska högskolan och inom industrin, och till slut
beslöts att en rundabordskonferens skulle anordnas. Den
kom till stånd i januari 1950. Det var 18 personer som
sammanträdde från metallindustrin, den keramiska industrin, glasindustrin, betongindustrin, plastindustrin, gummiindustrin, träindustrin och TNC. När vi diskuterat igenom
vårt program hade vi verkligen en kompromiss inom räckhåll, men enigheten brast i sista ögonblicket. Saken fick
ligga ett år. För kort tid sedan togs den upp igen samtalsvis. Sedan formulerades förslag till en rekommendation, så
försiktig i vissa punkter som förhållandena gjorde nödvändigt. Den gick först ut som rundfråga och kunde sedan
efter obetydliga justeringar publiceras i form av TNCspalter i tre på varandra följande häften av Teknisk Tidskrift under maj 1951.
Vi har haft andra hårdarbetade fall - och jag skall helt
kort antyda några begreppsområden som det har rört sig
om: fordon, fartyg; trafik, transport; mätdon, mätfel; industri, hantverk, fabrik, verkstad; avdelning, byrå, kontor
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(ännu ej klart); geometrins grundbegrepp: hörn, kant, sida,
rät, rak, plan, symmetrisk m. ni. (har utretts i samarbete
med sakkunniga vid de tekniska högskolorna och skolöverstyrelserna) ; diagram, schema, tabell; kontroll, besiktning,
provning; standard, norm (långvarig och besvärlig fråga);
färgseendets nomenklatur (mycket besvärlig fråga, som
upprörde sinnena);. .. 1 varje grupp har det rört sig om
Io-50 termer.
Vissa ordpar har tagit oproportionerligt mycken tid i anspråk innan folk kunnat acceptera resultatet, t. ex. kedja
och kätting, lim och kuster, cement och betong. Även vissa
enskilda termer har vållat mycket besvär: hiss, kontakt,
metall (»järn, stål och metall»), kraft
Denna del av vårt arbete anser vi själva och våra uppdragsgivare vara särskilt viktig. Det gäller naturligtvis i
särskilt hög grad om arbetet med de specialordlistor som
TNC gett ut: gjuteriteknik, hållfasthetslära, floder och kanaler, färg- och lackindustri, elektroteknik, verkstadsteknik,
och de snart utkommande: träindustri, plastindustri, värmebehandling av metalliska material.

ALLMÄNTEKNISK ORDBOK

Särskilt icke-tekniker, men givetvis också tekniker, skulle
välkomna en allmänteknisk ordbok, en sådan som man tänker sig författad genom att några insiktsfulla personer arbetar var och en vid sitt skrivbord med sina facktermer, varefter det hela sammanställes och - man har en ordbok. Jag
tror att en sådan uppslagsbok skulle kunna bli en god
affär, men den skulle nog lämna tekniken tämligen oberörd.
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TNC försöker i stället framför allt att lösa teknikens aktuella nornenklaturproblem, med djupgrävningar här och
där i grundbegreppen, och därför har vi ännu inte hunnit
med den där allmäntekniska ordboken. Den har fått ställas
på framtiden. Men vi ger dock ut en ordsamling, vari de
ord redovisas som vi har sysslat med; dess första upplaga
är färdig om några månader, och en andra upplaga förberedes när detta skrives (juli 1951).
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Nämnden för svensk sp rå kvå rd

Stiftad 1944)

har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift
samt utöva en språkvårdande verksamhet. Nämnden skall tillika söka
åvägabringa nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att
vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen.
Av namnden utgivna skrifter:

L Carl Sigfrid Lindstam: Nordisk röttstavning
En utredning och ett program.

Gösta Bergman: Sörsvenskt och samnordiskt
Ordlista till tjänst för svenskar som i skrift och tal vänder sig till
nordisk publik.

Erik Wellander: Vi gå eller Vi går?
Slutsåld.

4. Skrivregler
Regler för kommatering, avstavning, stor begynnelsebokstav, förkortningar och vissa sifferuttryck.

Gösta Bergman: Aktuella språkvårdsfrågor
Efter en översikt av den svenska språkvården genom tiderna behandlar författaren frågor rörande kanslispråket, det militära språket, teknikens språk, slangen och det moderna talspråket.

Uttalsordlista
En vägledning i uttalet av en del enskilda ord som ofta uttalas fel
eller om vilkas uttal man kan vara oviss.

Ingemar Ingers: Sydsvenskt riksspråk
Behandlar den variant av svenskt vårdat språk som talas i Sydsverige
och meddelar viktiga sakuppgifter i ämnet, särskilt om skånskt uttal.

Pelle Holm: Nytt och gammalt i Svenska Akademiens ordlista
John Wennerberg: Teknikens språkvårdsfrågor
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