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Nämnden

stiftades 1944 och har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling
i tal och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet. Nämnden skall till-

för svensk

lika söka åvägabringa nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte
att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen.

språkvård
Ordförande i nämnden är f. d. undervisningsrådet Nils Hänninger, vice
ordförande professorerna Ture Johannisson och K. G. Ljunggren, sekreterare docent Bertil Molde. 1 nämndens arbetsutskott ingår utom ordföranden och sekreteraren professorerna Gösta Bergman, Valter Jansson,
Carl Ivar Ståhle, Erik Wellander och Elias Wessén samt rektor Rolf
Hillman.
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leder de forskningar och undersökningar som nämnden tar initiativ till,
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statliga och kommunala myndigheter och institutioner, privata företag och
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A nmalan

Denna tidskrift, som skall utkomma med fyra nummer årligen,
är avsedd att vara ett organ för Nämnden för svensk språkvård
och ett forum för debatt om aktuella språkvårdsfrågor av skilda slag.
En betydande del av tidskriftens innehåll kommer att ägnas åt
av nämnden eller av dess institut avgivna svar på språkvårdsfrågor av
allmänt intresse, både sådana som avser problem av principiell räckvidd
och sådana som gäller rena detaljer i modernt språkbruk. Även andra
grenar av nämndens verksamhet kommer att presenteras och
kommenteras, t. ex. arbetet med att följa tillskotten i det svenska
ordförrådet, försöken att motarbeta onödiga och olämpliga lånord,
det nordiska samarbetet på språkvårdens område och nämndens
ordboksarbeten och andra skrifter.
Tidskriften skall emellertid inte bara innehålla sådant stoff som
nämnden av olika orsaker kan finna lämpligt eller önskvärt att ge allmän
spridning. Avsikten är också att Språkvård skall stå öppen för en
allmän saklig och konstruktiv debatt om språkriktighet och språkvård.
En sådan debatt är av största värde också därigenom att den kan bidraga
till att rikta uppmärksamheten på och belysa företeelser som kan
motivera en åtgärd eller ett ingripande från nämndens sida.
Åtgärder eller ingripanden av denna art kan t. ex. få formen av
rekommendationer i konkreta frågor eller utredningar som kan publiceras
i denna tidskrift eller i nämndens skriftserie. Olika undersökningar av
modernt svenskt språkbruk kommer också att presenteras i tidskriften,
vare sig de tillkommit på initiativ av nämnden eller på annat sätt.
En fördjupad och breddad kunskap om svenska språket av i dag
är en grundförutsättning för allt effektivt språkvårdsarbete.
Tidskriften vänder sig inte till någon speciell kategori läsare,
utan den är i lika mån avsedd för alla som är intresserade av vården
och utvecklingen av vår tids svenska språk. Naturligtvis är det nämndens
förhoppning att den skall vara av särskilt värde för alla som aktivt
sysslar med modern svenska, det må vara som skribenter,
som talare, som lärare eller som språkforskare.
Detta första nummer av tidskriften sänds ut till ett stort antal
personer, företag och institutioner med en erbjudan om abonnemang.
Helårsprenumeration kostar 6: 50, men vid prenumeration på
flera exemplar lämnas rabatt.
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Hur den svenska
språkvårdsnäm nden
kom till
Nils Hänninger
Den svenska språkvårdsniimnden leder sitt
ursprung från en modersmålslärarkurs, som
hölls i Sigtuna sommaren 1942. Kursen var
anordnad av föreningen Norden och Modersmålslärarnas förening, och den stod som
vanligt öppen för lärare från hela Norden.
Där förekom bl. a. en överläggning om de
uppgifter som innefattas i den nordiska
språkgemenskapen. 1 anslutning härtill gjorde kursdeltagarna ett uttalande, vari hemställdes att föreningen Nordens styrelse måtte snarast möjligt tillsätta en svensk kommitté för nordisk språkvård för att förbereda
ett nordiskt samarbete på detta område.
Föreningen Norden beaktade denna hemställan i så måtto, att dess arbetsutskott beviljade medel för en konferens av i ämnet
sakkunniga och intresserade personer, som
skulle förberedelsevis behandla de uppgifter
och önskemål i fråga om nordisk språkvård
som kunde anses särskilt påkallade.
Denna konferens kom till stånd den 19
april 1943. Inbjudna var representanter för
universiteten och de båda högskolorna i
Stockholm och Göteborg, för skolöverstyrelsen, författarföreningen, pressen och den tekniska nomenklaturcentralen.
Programmet för konferensen var ganska
kompakt - det omfattade de nordiska språkens stavning, ordförrådet (med flera underavdelningar), uttalet och slutligen det inte
minst betydelsefulla: hur verksamheten i
fortsättningen skulle ordnas. Det blev ganska intensiva överläggningar, mycken sakkunskap och ett levande intresse kom till
tals, och det hela slutade med ett uttalande
av ungefär följande innehåll.
Omvårdnaden om den nordiska språkgemcnskapen måste samtidigt i hög grad avse
vården av det svenska språket, och åtgärder
borde vidtagas för att praktiskt främja en
dylik. En planmässig svensk språkvård, i och
för sig nödvändig, borde ledas i och genomsyras av nordisk anda. Det behövdes ett institut för svensk språkvård med uppgift att i
sin mån verka för att svenska språket utvecklades i sund och naturlig riktning under stän-
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digt hänsynstagande till de andra nordiska
språken. Ett dylikt institut borde komma till
stånd genom samverkan mellan institutioner
och organisationer i Sverige, vilkas verksamhet i någon form avsåg svensk språkvård, och
under kontakt med motsvarande strävanden
i de andra nordiska länderna. Konferensen
hemställde till föreningen Norden att vidta
åtgärder för att få till stånd en nämnd för
svensk och nordisk språkvård.
1 juni samma år uppdrog föreningen Norden åt en kommitté på tre personer att söka
åstadkomma en dylik nämnd. Senare på året
vände sig dessa kommitterade till en rad
institutioner och organisationer och hemställde att dessa såsom stiftare måtte utse
representanter till ledamöter av en nämnd
med uppgift att verka för svensk språkvård
på nordisk grund. (Stiftarna återfinns med några senare tillkomna
i nämndens
stadgar.)
Ilemställan mottogs med välvilja och intresse på alla håll. Den 3 mars 1944 hölls ett
konstituerande sammanträde med Nämnden
för svensk språkvård och antogs stadgar för
nämnden.
Så blev det alltså en svensk språknämnd.
Det kan tilläggas, att det svenska Finland
redan hade en språknämnd, tillsatt av svenska folktingsfullmäktige. Under de följande
åren tillkom en finsk språknämnd, en norsk
och en dansk, och under 1964 har även en
isländsk språknämnd kommit till stånd. För
det nordiska samarbetet är sålunda väl sörjt.
Under de år som gått har den svenska
nämnden inte saknat arbetsuppgifter. De har
varit både många och skiftande. Det som
vållat nämndens ledning bekymmer har snarast varit att skapa ekonomiska förutsättningar att fullfölja arbetet i den utsträckning som synts önskvärt. Nämndens ekonomi
grundar sig på ett årligt statligt anslag samt
anslag från Svenska akademien och humanistiska forskningsrådet. Därtill kommer bidrag av växlande storlek från stödjande ledamöter, och inte minst bör här nämnas det
stöd som lämnats av konung Gustaf VI
Adolfs 70-årsfond och som möjliggjort inrättandet av nämndens Institut för svensk
språkvård.

Om språkvårdens
uppgifter
Carl Ivar Ståhle

»Nämnden för svensk språkvård har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling
i tal och skrift Samt utöva en språkvårdande
verksamhet» - så lyder den första meningen
i nämndens stadgar, och härmed anges huvudlinjen i dess strävan: att med utgångspunkt i kunskap om det levande svenska
språket, dess tillgångar och funktionssätt i alla dess oändligt rika skiftningar - »vårda» detta utomordentligt viktiga redskap,
förutsättningen för vår samlevnad, vårt utan
jämförelse bästa och smidigaste medel att
överföra föreställningar från människa till
människa.
Det är det svenska språket som vardagsredskap, i dess dagliga praktiska användning, som nämnden framförallt vill ägna
omsorg. Rådgivning i vanliga språkriktighetsfrågor är en mycket viktig del av nämndens verksamhet, den vill ge besked om de
allmänt gällande normer som måste iakttagas
för att språket väl skall kunna fullgöra sin
uppgift som en pålitlig, diskret tjänare, och
den vill ge den rådsökande hjälp att använda
språket så, att man enbart lyssnar till vad
han säger utan att störas av hur han säger
det. Men i dagens samhälle kan språkvården
inte begränsa sig till att hänvisa till hävdvunna tillgångar; oupphörligt tillkommer
nya företeelser och begrepp som måste få
språkligt uttryck. Här tas nämndens tjänster
flitigt i anspråk i en verksamhet som kräver
ingående förtrogenhet med språkets tillgångar och möjligheter; det gäller i första
hand att nå fram till dolda resurser som kan
aktiveras och tas i bruk i kraft av språkets
egen beskaffenhet och som smidigt fyller de
nya uppgifterna. Det kan t. ex. gälla att
välja ett ord för en ny företeelse som kan
väntas bli vanlig och betydelsefull i samhället; för att det väl och outtröttligt skall
göra sin tjänst måste det vara helt fritt från
ovidkommande betydelseladdningar, det
måste ha ljudgestalt och stavning som icke
vållar osäkerhet och skapar onödiga motsättningar, det måste ha en byggnad och ett
omfång som tillåter det att osökt utnyttja
det svenska språkets tillgångar i ordböjning,
ordbildning och syntax och sålunda icke häm-

mar och binder språkutövaren i hans verksamhet. Språkvården kan här inte nöja sig
med att registrera det hävdvunna och observera det nya; den måste stödja sig på forskning i det svenska språkets livsvillkor.
Med »vård» menar nämnden framför allt
»omsorg» i betydelsen aktiv verksamhet att
främja det svenska språkets livskraft och uttrycksrikedom. Den strävar att bevara allt
vad som i det ärvda språket tjänar till att
rikt, rent och skarpt uttrycka tankar och
känslor, men släpper gärna det likgiltiga, det
oviga och onödigt skrymmande, det som
blott har ett formellt egenvärde utan att
svara mot något uttrycksbehov. Samma hållning vill den inta mot det dagliga nyskapade, vilket - nu som alltid hittills i det
svenska språkets historia - innehåller värdefulla nyheter vid sidan av värdelösa eller
direkt skadliga: den vill ta vara på allt som
tjänar enkelhet, klarhet, vighet och precision och som över huvud berikar våra uttrycksmöjligheter, men vill varna för sådant
som man kan förutse kommer att skapa
oklarhet och besvär, hämma vår uttrycksförmåga, försvåra kontakten mellan samhällsmedlemmar. Språket är en samhällsprodukt
och liksom samhället obönhörligt underkastat förändringar; språkvårdens uppgift är att
verka för, att det som måste förloras är det
som lättast kan undvaras, och att det nya är
en vinning.
1 den mån som nyheter hotar att undantränga ärvda uttrycksmöjligheter utan att ge
något väsentligt i utbyte får vården också
karaktär av vakthållning. En förändring utan
vinst innebär såtillvida alltid en förlust som
den bryter ett samband i tiden och därmed
bidrar till kulturell utarmning. Snabba
språkliga förändringar medför bl. a. att levande, väsentlig litteratur, som med bevarad
språklig tradition kunde nå en sentida läsare
med oförminskad kraft, kommer att kvävas
under ett dammiager av språklig ålderdomlighet och falla offer för den utbredda villfarelsen, att sådant som uppträder i en gammaldags, avvikande språkform icke längre
angår oss. Att väsentliga mänskliga begrepp
och relationer, till sitt väsen tidlösa, bibehålls i oförändrad språklig gestalt innebär en
nationell rikedom, underlättar för oss att leva
i en atmosfär och med ett perspektiv som
tillhör en kulturnation.
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Talspråksformer
i skrift
Frågan om i vilken män typiska talspråksformer av olika slag kan användas också i
skrift har ofta diskuterats av pedagoger och
språkmän (t. ex. av Elias Wessén i Språkriktighet och stil, Skrifter utg. av Nämnden
för svensk språkvård 18). Den tillhör också
det förråd av frågor som från olika håll ideligen ställs till Institutet för svensk språkvård. För svensklärarna i skilda skolformer
är den självfallet ständigt aktuell, men
många lärare är osäkra om hur de olika
fallen skall bedömas och vilka anvisningar
man på olika stadier bör ge sina elever. Ett
exempel på detta är följande förfrågan som
under sommaren 1964 riktades till Nämnden
för svensk språkvård från svensklärarna vid
Västerås grundskola:
»Ämneskommittén i svenska vid Västerås
grundskola har vid åtskilliga tillfällen diskuterat de problem som uppstår till följd av
bristande samordning av språkriktighetskrav
på grundskolans olika stadier. Erfarenheten
visar, att ett språkbruk, som inlärts på lågoch mellanstadiet, endast med stor svårighet
kan ändras på högre stadier. Det synes därför mycket angeläget att få enhetliga normer
för språkbruket, vilka då bör användas konsekvent på alla tre stadierna. Till följd därav har en kommitté, bestående av representanter för alla skolstadierna, fått i uppdrag
att till Nämnden för svensk språkvård rikta
en förfrågan om det lämpligaste språkbruket
i vissa särskilt angelägna fall. Väl medvetna
om, att de frågor det gäller varken är nya
eller lättbesvarade, vore vi likväl synnerligen tacksamma för rådgivning i framför allt
följande språkriktighetsproblem:

de - dem - dom. 1 Mellansverige används som bekant dom allmänt i talspråk,
och det vidgade bruket av formen även i
visst tidningsspråk bidrar till att göra den
alltmer frekvent i skolelevernas skriftspråk. Skall formen accepteras - generellt eller med vissa undantag? Det må
nämnas att 'dom-problemet' kanske är det
mest iögonenfallande som exempel på tendenser i nutida svenskt skriftspråk och
därför kan representera hela problemkomplexet, till vilket även hör följande
fall:
6

mig, dig, sig - mej, dej, sej.
lite
mycke.
skall - ska.
staden - stan, dagen - dan.
sade
sa.
det - de.
Ovanstående exempel på problem utgör givetvis endast ett ganska godtyckligt urval,
men det förtjänar påpekas att mycket vore
vunnet om dessa problem vore ur världen.
Vi avvaktar därför med synnerligt intresse
Era synpunkter i detta ärende.»
Nämndens arbetsutskott diskuterade denna
skrivelse och de däri upptagna frågorna
vid sina sammanträden i augusti och september, och följande svar avsändes den 16 september 1964:
»Nämnden för svensk språkvård har med intresse tagit del av Er skrivelse. Nämnden finner det högst angeläget att väsentliga språkvårdsfrågor dryftas principiellt innan avgörande träffas. De konkreta språkriktighetsspörsmål, som ämneskommittén i svenska vid
Västerås grundskola preciserat i sin skrivelse,
har ofta varit föremål för förfrågningar till
nämnden i olika sammanhang, och nämnden
delar Er uppfattning om det önskvärda i
fastare normer för språkbruket, särskilt i skolan där en språkuppfattning grundläggs som
kan bli bestämmande för den vuxnes inställning.
Problemet är emellertid att träffa ett avgörande, när önskan om fastare normer råkar i konflikt med önskan om möjlighet till
stilistisk variation och med pedagogiska krav
på en anpassning av fordringarna till elevernas mognad.
Först några ord om de av ämneskommittén anforda ordformernas ställning i nutida
svenskt språkbruk. De sju grupper av varianter, som tas upp i Er skrivelse, har icke
en ensartad karaktär. Varianten de i grupp
7 bör under alla förhållanden avvisas, då den
lätt leder till missförstånd och är den enda
av de anförda formerna som icke är upptagen i SAOL, med beteckningen vardaglig,
som en möjlig skriftform. Av verbformerna
är sa (grupp 6) mera påfallande i t. ex.
vanlig sakprosa än ska (grupp 4), som av
många goda författare används i vårdad
prosa. Såväl lite som mycke (grupp 3) upptas som vardagliga skrivformer i SAOL, men
utan tvivel har lite en betydligt högre frekvens många författare, som nyttjar adverbet lite, skulle aldrig skriva mycke utan trots

inkonsekvensen i språkbruket i samma framställning skriva lite bättre men mycket bättre. Den bestämda formen stan och dan
(grupp 5) har en utpräglat vardaglig ton.
Samma författare kan skriva gå till stan
men den stora dagen nalkades. Med detta
kan jämföras bestämd form av substantiv
som ändas på -n, t. ex. bäste man på plan
men planen kom icke till utförande, gå till
station men stationen är vackert belägen. 1
dessa fall finns en hel skala av varianter
med mycket växlande stilistisk valör. Vad
mej, dej, sej (grupp 2) och dom (grupp 1)
beträffar, kan de ha sitt berättigande i t. ex.
dialog och utpräglat vardaglig stil, men kan
också te sig skäligen onödiga i skrift. Det är
en omdömesfråga när s k r if t f o r m e r n a
de, mig osv, vid uppläsning bör ersättas med
dom, mej osv, liksom när är lämpligen uttalas ä, det uttalas de eller dö. Formen dom
såväl i skrift som i uttal vid uppläsning har
den olägenheten, att den ter sig främmande
för den, som naturligt har uttalat di eller
dem. Under alla förhållanden bör dom icke
användas i skrift när ordet är bestämd artikel; således bör det heta de rika.
Som framgår av denna summariska öva rsikt, kan man icke beträffande den vuxnes
språkbruk ge ensartade regler för användningen av de i skrivelsen angivna formvarianterna utan hänsyn till sammanhanget
och dess stilistiska nivå. Man kan inte heller
generellt underkänna sådana talspråkliga
ordformer, som i vissa språksituationer rent
av kan vara att föredra och som nyttjas av
erkänt goda författare.
Mot denna argumentering kan invändas,
att elever på lägre stadier icke i sin relativt
torftiga framställning har användning för
stilistiska varianter, som fordrar en mera utvecklad stilkänsla, men däremot har behov
av enkla och klara normer för sitt språkbruk.
Men dylika normer bör icke utformas så, att
de strider mot en naturlig språkkänsla och
mot godkända mönster eller innebär en
strängare bedömning av barns än av vuxnas
språk.
Kravet på enhetliga normer att konsekvent
användas på alla skolstadier råkar lätt i konflikt med det pedagogiska kravet att anpassa
fordringarna efter elevens mognad och att
främja en utveckling av språk- och stilkänsIan från ett elementärt stadium till en alltmer fördjupad och differentierad uppfattning. Likaväl som exempelvis framställningen av den svenska historien måste ha ett
annat innehåll och en annan form på lågstadiet än på högre skolstadier, måste den

språkliga fostran tillämpa olika normer för
olika åldrar. Det är också en sedan länge
vedertagen princip att anpassa rättningen av
en skriftlig framställning efter den enskilda
elevens möjligheter och behov, så att den
outvecklade elevens språk endast grovrättas,
medan den mera avancerades språk finrättas, för att undervisningen skall kunna stegvis utveckla varje individs språkliga förmåga.
Lika naturligt som det kan vara för en 9en språkform som
kring att skriva mej
eleven f. ö. ofta kan finna i böcker, även
läroböcker för stadiet - lika naturligt bör
det vara för en 16-kring att i en saklig
framställning använda formen mig.
Det stilistiska kravet, utan hänsyn till skola och undervisning, och det pedagogiska
kravet överensstämmer ofta. Mindre barns
skriftliga framställning har ofta det enkelt
berättande innehåll och den vardagliga
opretentiösa form i stort, som gör bruket av
vissa vardagliga ordformer naturligt och fullt
godtagbart. Äldre elevers skrivningar däremot behandlar icke sällan sakliga och argumenterande ämnen i en stramare stil, där
de markant vardagliga formerna inte hör
hemma. Det måste under skoltiden ske en
långsam utveckling av elevernas språk. Vad
som på ett högre stadium inte bör godtas i
fråga om ordval, satsbyggnad, interpunktion
m. m. måste i många fall passera oanmärkt
på ett lägre stadium, för att man icke genom
krav, för vilka eleverna inte är vuxna, skall
hämma deras uttrycksförmåga och därigenom
försvåra deras språkliga utveckling. Frågan
om bruket av de formvarianter som ämneskommittén önskar ta upp till debatt bör av
anförda skäl icke isoleras från elevernas
språkbruk i stort, och generella regler att
konsekvent tillämpas på alla grundskolans
stadier synes därför Nämnden för svensk
språkvård icke lämpliga. Däremot rekommenderar nämnden att på grundskolans högstadium såsom norm vid saklig framställning
fastslå de traditionella skriftspråksformer som
i SAOL icke anges som vardagliga varianter.»

Svenskans tillstånd
och behov
Erik Wellander

Den värld vi nu lever i är en förändringens
värld, det är en sanning som för oss alla
är så påtaglig att den knappast behövde
ropas ut så ofta och högljutt som nu sker.
Vi vanliga människor anmodas att inrätta
oss efter den nya rörliga tiden, att passivt
anpassa oss, de mer dynamiskt lagda reser
krav på att få aktivt ingripa och forma det
jäsande nya enligt sina önskemål, upphöjt
ideologiska eller krasst praktiska.
Strävandena att planmässigt leda den fortlöpande utvecklingen i önskad riktning tar
sig på skilda områden starka uttryck. Planering har blivit ett lösenord av högsta
valör. Man vill genom målmedvetet insatta
åtgärder styra utvecklingen mot vad man
anser vara en alltmer fulländad rationalisering.
Även vårt språk befinner sig nu i ett skede
av rastlös förändring. Frågan är då om det
också för språket kan skapas en genomtänkt
plan för mera långsiktig rationalisering. Med
denna och besläktade frågor arbetar sedan
1944 Nämnden för svensk språkvård. Uppgiften att dra upp riktlinjer för ett språks
sunda utveckling är emellertid svår, krävande och ansvarsfylld.
Kan då icke språkvården lämnas åt slumpen? Utvecklingsoptimismen lär att språket
alltid reder sig, vilken förändring som än
drabbar det. Om somliga uttrycksmöjligheter
går förlorade, så framtvingar behovet andra
och bättre möjligheter.
Men är det verkligen så väl ställt med
vårt språk, att ändringar i regel eller ens
merendels innebär förbättringar? Svaret beror givetvis på hur de framträdande nya uttrycksmedlen bedöms i jämförelse med de
tidigare brukade. En aktiv språkvård måste
försöka att reda ut problemen och skapa
förutsättningar för ett välgrundat val mellan
sig erbjudande uttrycksmöjligheter.
Frågan om språkutvecklingens riktning är
brännande. Förändringarna berör språket
på så många punkter samtidigt och sker så
snabbt, att motåtgärder som synes önskvärda och möjliga måste sättas in planmässigt
och utan tövan.
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Inom formläran har en stor förändring
skett sedan sekelskiftet. Verbets särskilda
pluraiformer har efter talspråkets mönster
slopats även i skriftspråket. Denna reform
kan nu anses genomförd - för den ungdom
som fostras i grundskolan ter sig de göra
lika främmande som 1 gören och Vi göre
:eterligt. Därmed försvinner det viktigaste
skälet för aktgivande på subjektets numerus, och följderna uteblir icke.
Närmast i grävskopans väg ligger nu predikatsfyllnaden. När formparet är och äro
ersätts av enhetsformen är, försvagas uppmärksamheten på numeruskongruensen och
därmed känslan för predikatsfyllnadens
hävdvunna böjning. Övercnsstämmelsen mellan subjekt och böjd predikatsfyllnad bestäms icke av exakt gransmatisk form utan
av vag innehålisföreställning. Mest påfallande är den nu allt vanligare inkongruensen
vid man, t. ex. Man är på svenskt håll angelägna att få till stånd en dylik aktion.
Kanske är det helt enkelt så att man i Italien är vana vid att leva betydligt farligare
än si i Sverige? Man var samlade i villa
Hemgården. På båda ställena får man göra
en radikal förändring för att inte bli helt
bojkottade.
Även vid folk blir inkongruensen allt vanligare, delvis under inflytande från engelskan: Folk vill ligga spritt nakna på stranden. Folk blir upprörda av att en svensk
officer kan låna sig till en dylik handling. Folk
är inte så olyckliga längre. Folk skulle vara
glada om man sysslade bara med toppidrott.
Förvånande är vad folk helt frivilligt blir
utsatta för.
Härifrån är steget icke långt till formuleringar som dessa: Den tidsperiod som förflutit sedan paret blivit ensamma i ruminet . . . Paret anhölls i sin frånvaro som »på
sannolika grunder misstänkta för brott enligt strafflagen 21: 4 och 15: 8». Mil jonärsparet gormar och bär sig åt, riktigt nzänskliga när det kommer till kritan. Tre gangsters trängde in på ett litet bankkontor och
tvang under pistolliot personalen att klä
av sig nakna. Polisen är tacksamma för upplysningar. På denna front har Scotland Yard
blivit sura. Det förefaller dock som om balettcorpset från Melbourne inte precis var
lätta på foten. Byggnaden hade 74 celler,
men bara hälften var belagda.
Under sådana förhållanden är det självklart att också pronomen som syftar på man,
folk, par o. d. Står i pluralis: När allt klaffade skickade man iväg flickan i droskbil
och åkte sedan själva sin säg. Cyperns be-

tolkning vill klara upp saker och ting själva.
Folk som förr drev i gathörnen ser numera
TV. Kanske blir de mera passiva. En mycket stor del av folket i våra länder önskar
väl ha en kyrka som lämnar dem i fred på
vardagarna, men som döper deras barn.
Vi unnar det ryska folket att stirra mot skyn
och mot det otroliga skådespel som där uppförs, men vi skulle hellre önska dem en fri
utsikt i horisontalplanet. Sedan kidnapparparet erkänt att de grävt ned större delen
av lösensumman ... Vi har faktiskt fört saken på tal med paret, och de har erkänt att
det törhåller sig så. Paret har också berättat
att de ibland talat engelska med varandra.
Paret upplever tidens gång som om de vore
unga. Spaningsledningen säger att deras tidigare tilltro till vittnet försvagats. Ungdom
får inte cancer och på dem biter inte en
sådan kampanj. Man får inte ge den svenska
personalen nere i Pakistan känslan av att de
arbetar på ett misslyckat projekt. Det är vår
uppgift att lära publiken att de inte kan
leva utan teater. Man har häcklat Norrköpings stad för att de i samband med sin utställning ordnat med en villa parad.
Denna formella inkongruens hade tidigare
karaktären av en tillfällig »konstruktion efter
betydelsen», men frekvensen har på sista
åren tilltagit språngartat - av här anförda
belägg är intet äldre än från våren 1963.
Konstruktion efter betydelsen har alltid
gynnats av attraktion, men nu synes den
grammatiska kontrollen alltmer försvagad:
Ett stort uppbåd på inte mindre än 400 personer är engagerade. Den överväldigande
majoriteten av världens spioner blir aldrig
avslöjade. Endast en bråkdel av hans verk
var förstklassiga. 1/3 av sängplatserna står
outnyttjade. Därmed är det mesta av uppgörelsens positiva värden kartlagda.
Med känslan för grammatiskt numerus
försvagas också känslan för grammatiskt genus. Även här är det ett slags konstruktion
efter betydelsen som slår ut den traditionella
kongruensen: Vana vid rattväxel och hög
trafik önskvärt (rubrik). Sammanslagning av
Volvo—Saab orealistiskt (rubrik). Övriga typer (av poliovirus) prövas nu, typ II är inte
så viktigt, men mot typ III vill man gärna
ha ett skydd. Kött och fisk är förbjudet; all
mat skall kokas.
Denna utveckling gynnas i hög grad genom attraktion: Endast en mindre del av
allt spioneri anses bli uppdagat. En tredjedel
av totala timantalet kan bli lämpligt. Polishandräckning efter svenskt mönster tyckte
professor S. var otrevligt. Målskjutning med

luftgevär inom skytterörelsen är värt allt
understöd. Min egen inställning till försvaret
var väl också närmast pacifistiskt.
Även denna form av inkongruens, som förr
hölls tillbaka genom rättelser i manuskript
och korrektur, tycks nu segerrikt övervinna
dylika hinder.
Ett visst stöd har den neutrala singularformen som inkongruent predikatsfyllnad i
en rad andra väl kända uttryckstyper. Vi
har länge haft inkongruens i sådana fall
som ärter och fläsk är gott och historia är
roligt. Det heter pannkakan är god men
pannkaka är gott, geografin är valfri men
geografi är valfritt o. s. v. Detta bruk griper
nu omkring sig som en farsot: Mat är minst
lika oumbärligt som absurd dramatik. Gräddfil med pepparkaka är tänkbart. Svarta läderstövlar med guidstickningar är också populärt. Vita spetsar är tillåtet men inte färgglada tenniskläder. Politik är roligt. Gallsten
är 2-3 gånger så vanligt hos överviktiga
som hos folk med normalvikt. Hjärtklaffsoperationer är över huvud taget ovanligt.
Två och tre hyresgästfamiljer under ett tak
var inte ovanligt. Elever på över 30 är inte
ovanligt. Sprayflaskor är inte dumt det heller.
Likaså har det länge hetat, med substantivet före: Då får man beräkna sex timmar
från Stockholms centrum, rast inräknad, men
med substantivet efter: Då får man beräkna
sex timmar. . ., inräknat rasten. Här blir nu
inkongruensen allt vanligare: 1 socialhjälp
till utlänningar utbetalades drygt 4,7 miljoner kronor, däri ej inräknat arbetsmarknadsstyrelsens kostnad för flyktingar. Stopp för
alla prov, däri inräknat de underjordiska.
Konstruktionen vållar tvekan när ett kasusvisande personligt pronomen tvingar till
val mellan subjekts- och objektsform: Den
(teorin) berövar journalisten hans yrkesskicklighet, som består i att vibrera känsligt
på läsekretsens önskningar inbegripet dem
som är dolda. När särskilt välmeriterade personer stod i tur för galgen, kunde evenemanget dra en publik på 200.000 personer
inberäknat dem som bildade häck kring bovprocessionen. Om här dem vanligen segrar,
beror det dock mindre på att pronomenet
skulle kännas som objekt än på inflytande
från talspråkets dom.
Samma verkan har ordföljden vid fullständig sats: Till skrivelsen är en reservation fogad men Till skrivelsen är fogat en
reservation - jämför franskans Une lettre
que j'ai écrite men J'ai écrit une lettre. Det
heter alltså En noggrann planering är viktig

men Ytterligt viktigt är dock en noggrann
planering. Mest efter frågat är Varbergs stugby, 30 fembäddsstugor. Positivt är den goda
servicen som inte extrabetalas utan betraktas
som naturlig.
Vid emfatisk initialställning är predikatsfyllnad i neutrum singularis nära nog regel
för vissa adjektiv: Karaktäristiskt för denne
konstnär är den breda penselföringen. Som
karaktäristiskt för diktaren påpekas hans
dragning till det anglosaxiska. Karakteristiskt
och viktigt för Clara Goldschmidt var hennes härstamning. Lika viktigt, inte minst
från svensk synpunkt, är den beslutsamhet
med vilken de nordiska Natoländerna säger
nej. Typiskt för happenings från den amerikanska västkusten är tendensen att försöka
spränga rummet. Typiskt för både porträttören och modellen var Vera Nilssons målning
av dir. 0. Populärt är också turistresor per
kanalba't kombinerade med billiga logimöjligheter. Unikt för Madeira är dess träslädar.
Anmärkningsvärt är framför allt de metoder
HSB visat sig tillämpa. Inte alldeles nytt
men bra i hemstickningssammanhang är virkade avslutningar på stickade plagg. Gemensamt för dem alla är en stor trevnad. Gemensamt för de båda komponenterna i den är
övertygelsen, att stortinget måste hävda sig.
Det har gått så långt att kongruens vid
efterställt subjekt är påfallande: Till utredningen är fogade intressanta uppgifter om
avgifternas tillkomst. Vid cent rallasarettet
finns inrättade 14 heltidstjänster. Karaktäristiska för hans ställningstagande var hans
samvetskval under Kronstadtrevolten 1921.
Den gamla skolgrammatikens kongruensregel är alltså uppriven, och ännu kan inga
tecken till en ny ordning skönjas. Sålunda
råder vid den objektiva predikatsfyllnaden
fullständig förvirring. Det heter å ena sidan
Varenda bit av båten har han skrapat ren.
Borsta potatisarna väl rena. Den stora svallvågen fortsatte in och sopade ren kajen. Man
hade gjort ren spisen. Å andra sidan Hon
hade sopat rent förstugan och till och med
Jag gick över isarna, de stora öppna isarna
som vinden sopat rent.
Likaså: Äntligen har man fått inredningen
färdig. Ruark har skrivit romanen färdig. En
ung regissör har just gjort färdig en film om
nöden på Sicilien. Om byggnadsstyrelsen inte
kan få färdig reservtrappan till rotundan
Men: När kommunen byggt färdigt industrilokal åt företaget får man plats för 200. Han
har nyss skrivit färdigt en TV-pjäs som vi
får se i oktober. Hon började se sig omkring
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och ville göra färdigt saker som aldrig bli.
vit av.
1 förbindelse med få har den före objektet
ställda objektiva predikatsfyllnaden numera
nära nog i regel neutral singularform: Man
måste försöka få stoppat försäljningen av sådana leksaker. 1 så fall hade vi inte 1 utredningsdirektiven fått spikat den nya synen på yrkesutbildning för alla nivåer. Viktigt få klarlagt intressena bakom högerns
ATP-utspel (rubrik). 1 båda fallen skulle
man omgående få sig tillsänt bl. a. de långhårigas autografer.
För språkhistorisk forskning är en iakttagelse av principiell vikt: den syntaktiska nyheten går fram på bred front, men denna
front är ytterst ojämn. Ifråga om den objektiva predikatsfyllnaden leder verbet få suveränt, på avstånd följt av ha, göra och liknande verb. De olika adjektiv som grips av
rörelsen skjuter ingalunda fram sina positioner i samma takt. Somliga ligger långt före,
andra släpar efter. Utan jämförelse längst
hunnet är adjektivet klar, som numera såsom objektiv predikatsfyllnad uppträder i
formen klart oberoende av objektets grammatiska form och placering i satsen.
Naturligtvis förekommer än i dag kongruens i sådana satser som han har faran
klar för sig, han har fått sammanhanget
klart för sig, man har gjort följderna klara
för honom. Men så snart objektet kommer
efter predikatsfyllnaden vill denna antaga
den neutrala entaisformen: Har parterna
klart för sig innebörden i denna psykologiska
process? Inom fackföreningskretsar har man
klart för sig faran av att ge efter på löneoch prisstoppet. Har Ni klart siffrorna från
studentexamen i våras? Först måste man
göra klart för sig följderna av ett dylikt tillvägagångssätt. Man syntes ha klart för sig de
svårigheter, som är förbundna med saken.
Denna inkongruens är nu så vanlig att den
slår igenom även när ordföljden borde göra
det lätt att iakttaga grammatisk kongruens.
En sak får man ha klart för sig, och det
är. . . Existensen av en effektiv sådan apparat verkar säkerligen också brottsförebyggande i en utsträckning som man ej alltid gör
klart för sig. Konsekvensen av detta måste
man ha klart för sig. Detta är synpunkter
som vi har klart för oss.
Mången grammatiskt intresserad kan under sådana förhållanden känna sig böjd för
att i detta klart se ett adverb, låt vara av
mer ovanligt slag. Det historiska förloppet
är emellertid alldeles oförtydbart.

Söker man att överblicka den sålunda belagda utvecklingen, så blir totalbilden denna: Svenskans formsystem håller på att gå sönder på en känslig punkt. Där predikatsfyllnadens form tidigare bestämdes av klara kongruensregler
härskar nu allmän förvirring. Orsaken är att
söka på psykologiskt område. Språkproducerandet förlöper icke längre i grammatikens
hävdvunna former.
Den som skall skriva kapitlet om predikatsfyllnadens form i nutidens svenska får
alltså ingen lätt uppgift. Tron på en lyckosam »utveckling» skulle kunna räddas om
de många detaljändringarna här styrde hän
mot en enklare regel, exempelvis mot en
oböjd predikatsfyllnad såsom i engelskan,
men inga tecken pekar åt det hållet. Vi har
kvar våra tre former ren, rent, rena och klar,
klart, klara, och frågan är hur de skall brukas. För den som förstår Gustaf III:s krav
på ett »stadgat» språk är det Svårt att ej i
den nu pågående utvecklingen se en klar
försämring.
Även på många andra punkter är svenskans
formlära på glid. Vid val mellan sin och
hans (hennes o. 5. v.) blir det sålunda allt
vanligare att ta sin även där logiskt genomtänkt grammatik bestämt fordrade hans. Det

heter: Till 1928 var han stenhuggare som
sin far. Hustrurna röstar i regel som sina
män. Han är redan längre än sin far. Utan
tvivel innebär denna förändring en förenkling av den gamla regeln, men är det en

förbättring? Kvinnliga kontorsanställda som
är gifta har andra intressen än sina manliga kolleger - är det en bra formulering?
1 princip föreligger här samma utveckling

som i barnspråkets han är lika gammal som
mig, han är äldre än mig. 1 detta fall är
danskarna en hästlängd före oss - bör vi
följa efter?
Svenskan saknar ett sammanfattande entalspronomen för han och hon. Enligt gammalt
bruk får han stå för båda könen. Ingen må

dömas av annan domstol än den under vilken han hör. Riksdagsledamot må ej förmenas att fullgöra sitt uppdrag. Han är i utövningen därav icke bunden.
Mot detta bruk har man börjat reagera i
samband med den allmänna strävan att undvika kvinnliga särbeteckningar såsom småskolelärarinna, avdelningsförestånderska, nu-

mera småskolelärare, avdelningsföreståndare,
även riksdagsledamot o. s. v. Det blir nu allt
vanligare att som ersättning för sådana tve-

könade ord som ingen, arvinge, student,
riksdagsledamot nyttja han eller hon, han
(eller hon), han/hon, undantagsvis hon eller
han, hon/han. Man skriver alltså: Ett av bo-

kens syften är att driva läsaren i otrygghet,
att väcka honom eller henne till insikt. En
och annan tillgriper det tunga vederbörande.
Men ännu har ingen vågat föreslå det könlösa den, som dock är i allmänt bruk som
determinativt pronomen: Nu vill ej den som

godset emottog, hava det längre i förvar.
Jämför också genitiven dess, t. ex. ingens
fred i dess hus störa eller störa låta.
Om han i viss användning trängs ut av
han/hon eller vederbörande, är det en förbättring?
Bör den nu allt oftare förekommande gruppgenitiven uppmuntras? Om två av ledamöternas reservation är god svenska, är då
två av ledamöternas reservationer lika bra?
Uttryckstypen varm korvgubbe gör för närvarande snabba framsteg i vårt språk. De
som kämpar för språkets fria utveckling finner här liksom annorstädes nyheten smidig,
praktisk och i verkligheten redan godtagen
av det allmänna språkbruket.
Det sista kan knappast bestridas, men bör
den ologiska förbindelsen verkligen godtagas
även i vårdat språk? Friheten att skriva moderna språklärare och högre tjänstemannalöner när man menar lärare i moderna språk
och högre tjänstemäns löner, är den värd de
offer som klarheten får vidkännas?
Visst är det bekvämt att skriva tysk sjö-

kaptensdotter, stora förmögenhetsägare, större strandägare, vilda västernhjältar, öppna
brevskrivare och fulla avgiftsbetalare, men är
det på längre sikt en önskvärd utveckling?
Även i mer anspråksfull officiell framställning vimlar det av varma korvgubbar: Kom-

munen har genomfört den 9-åriga skolreformen. Sjukvården befinner sig i en mycket
stark expansionsperiod. Likaså: en djup depressionsperiod, den breda publiksmaken,
övre luftvägsinfektioner, känsliga skaldjurstransporter.
Mördarens tillvägagångssätt ger fin gervisning om dådets större eller mindre tillfällighetskaraktär - är det god svenska?
Även uttryckstypen granskningsnämnden
av läroböcker är ytterst produktiv: inspektionsresa av skolbyggnader, åtalsfrågan mot
överläkaren, fackskolans samordningsfråga
med yrkesskolan, olika användningsmöjligheter av föremål eller verktyg, tillfredsställelsemöjligheter av undertryckta behov, in11

förselmöjligheter av varor, utbildningskapaciteten av humanister, nydanings- och uppbyggnadsarbete av vår nya skolorganisation,
pågående räddningsarbete av svenska medeltida handskrifter, insamlingsarbetet av gaeliska sagor, gigantiskt torrläggningvföretag
av Pontinska träsken, japanskt ske ppningsrekord av bilar, uppstäilningsplats av bilar,
häktningsbeslutet av de tre italienarna, inmalningstvång av svensk brödsäd, väntetiden
på sjukhusplats, ett rättvist valsätt till riksdagen.
Utvecklingens riktning är tydlig - är det
önskvärt att språket går vidare åt det hållet?
Arbetsmarknadsstyrelsen har inte vunnit gehör för sitt krav på en planmässig invandringspolitik från länder med överskott på arbetskraft
är det en formulering att förorda för officiellt bruk?
De som finner förbindelsen granskningsnämnden av läroböcker fullt godtagbar, är
de också beredda att acceptera exempelvis
möjligheten att ordna vårdattest på mentalsjukhus, barnfamiljer i åldern 16-18 år,
när det menas attest för vård på mentalsjukhus och familjer med barn i åldern 16-18
år?
1 vårdat skriftspråk heter det de för beslutet ansvariga, de för kvarnmordet misstänkta, de på prov utskrivnu o. s. v. Numera
skrivs det emellertid, ej minst under inflytande av tidningarnas rubriker: Hos de ansvariga för beslutet var spänningen stor. Två
svågrar hörde till de av polisen nzisstänkta
för kvarnmordet. Skadestånd måste utkråvas
av de villkorligt dömda och de utskrivna på
prov.
Är denna ändring av ordföljden önskvärd?
Är det en vinst för vårt språk om det entydiga 1 USA dömd svensk kräver sin dotter
åter får den dubbeltydiga lydelsen Dömd
svensk i USA kräver sin dotter åter? Går utvecklingen åt rätt håll, om meddelandet att
den vid tolkning skadade har avlidit i stället får formen att den skadade vid tolkning
har avlidit.
Den förr så klara rågången mellan perfektiv
och imperfektiv funktion hos verben håller
på att utplånas. Sålunda förses s. k. övergångsverb med bestämningar som avser tidslängd, t. ex. Regeringen sammanträdde på
fredagseftermiddagen i över tre timmar för
att diskutera det läge som ... Jag medger
att jag alltsedan dess gripits av en viss idiosynkrasi mot fiske. Sedan några år har L.
lämnat partiet. Stadgan skall träda i till12

lämpning från och med den 1 januari.
Sådana sammansättningar som skjuta ned,
sticka ned har varit entydigt resultativa men
nyttjas nu även i en annan betydelse: En 17årig flicka stack ned sin fader med en förskärare. Mannen har återhämtat sig bra.
Samtidigt framträder, delvis på grund av
inflytande utifrån, ett behov av perfektiverande prefix vid verb som tidigare kunnat
brukas utan sådan bestämning: Plötsligt stannade ciceronen upp och utbrast... Föraren
lyckades stoppa upp bussen. Modeller som
NK sytt upp efter originalmönster från Paris
modehus. Han började hos Ernst Rolf och
målade upp ett par fonder.
Mycket påfallande är den moderna och
synnerligen populära perfektiveringen med
färdigt: Medan britterna läste färdigt de
spaltkilometer som de stora söndagstidningarna kostat på affären lämnade Macmillan
Skottland. När orkestern blåst färdigt höll
borgarrådet tal. En präst bad att få breven
tillbaka sedan polisen tittat färdigt på dem.
Detta är ett försök till lösning av problemet som knappast kan anses elegant. över
huvud råder beträffande aktionsart och
aspekt vid svenska verb en oreda som ständigt ökas genom inflytelser från språk med
skilda uttrycksmedel på området. Frågan om
perfektivering av imperfektiva verb ligger i
stöpsleven, och det kommer att dröja länge
innan klarare linjer kan skymtas.
De främmande ordens behandling vållar
mycken tvekan beträffande såväl uttal och
stavning som inordnandet i svenskans formsystem, vartill alltid kommer frågan om orden över huvud behövs. Till och med allmänt vedertagna lån orsakar besvär. Av
centrum brukas de bestämda formerna centrumet, centret och det nu allt vanligare
centrat, vartill kommer det oböjda centrum
i fall där svenskan normalt har bestämd
form: Man söker sig från utkanterna in mot
centrum - på svenska heter det stadskärnon e, d.
Hur de nu så ymnigt inströminande nya
orden i förstone kommer att inpassas i svenskan lämnas åt slumpen, åt okunniga brukares tillfälliga tycke och smak. Vad som
skulle behövas vore en sakkunnig prövning
på tidigt stadiuns, innan nyheterna satt sig
fast i ett skick som med sin brist på plan
och konsekvens länder svenskan till föga
heder.
Uppräkningen av förändringar som just i vår
tid är på väg att genomföras inom svenskan

skulle kunna fortsättas länge. Det är en väldig omvandling som drabbar ett gammalt
kulturspråk. Ljudsystemet är hårt angripet
från skilda håll, den på många punkter anfrätta formbyggnaden hotas av ytterligare
sönderfall, den semantiska strukturen bringas
i olag genom vårdslöst och okunnigt handhavande.
Om man på humanistiskt håll ofta visat
föga förståelse för kraven på tankereda och
logisk klarhet så torde det bero ej blott på
svärmeri för frihet på alla områden, också
på språkets, utan även på ovillighet att för
läsarens skull underkasta sig mödan att ansa
språket.
Dess mer glädjande är det intresse som från
naturvetenskapligt och tekniskt håll visats
språkvården. Här är det företrädesvis rent
praktiska erfarenheter som väckt och stärkt
intresset för framställningens form. En yttring av detta praktiskt betingade intresse för
språkvården är Tekniska Nomenklaturcentralen, TNC, som på sitt område gjort en betydelsefull insats för en planmässig bearbetning av språket i syfte att åstadkomma fast
ordning, reda och klarhet.
Det är i den riktningen som Nämnden för
svensk språkvård arbetar. Dess arbete röner
genklang i allt vidare kretsar. Dess rådgivande institut vidgar år från år sin verksamhet och anlitas allt mer av myndigheter, institutioner, företag och enskilda. Dess »Skrivregler» har gått ut i över hundra tusen
exemplar. 1 dylika framgångar ser nämnden
ett välkommet bevis på en växande insikt att
svenskan under målmedveten vård utvecklas
till ett bättre redskap för tanken än om slumpen får råda.

Abrovink, abrovinsj
Institutet för svensk språkvård har vid skilda
tillfällen tillfrågats om betydelsen av ett ord
abrovink eller abrovinsj eller habrovinsj
(med huvudtrycket på sista stavelsen). Ordet
används enligt uppgift särskilt i en fras »göra
en abrovink» som möjligen skulle kunna
betyda »göra en smart manöver» eller dylikt.
Något besked om ordets betydelse och ursprung har institutet emellertid inte kunnat
ge -. det tycks nämligen vara helt okänt
för lexikograferna. Kan någon av läsarna ge
några upplysningar om ordet är vi mycket
tacksamma!
Red.

Frågor och svar
Under denna rubrik kommer frågor av allmänt intresse till Institutet för svensk språkvård eller till tidskriften att tas upp. Om
inget annat anges har frågorna besvarats av
tidskriftens redaktör. Förkortningar: SAOB
= Svenska Akademiens ordbok; SAOL =
Svenska Akademiens ordlista (9 upplagan).
Vilken är den lämpligaste pluralformen till
massmedium: massmedia eller massnzedier?
Pluralen media är visserligen mycket
vanlig, säkert väsentligen efter engelskamerikansk förebild, men den är mindre
lämplig än medier. Formen medier kan
på vanligt sätt förses med ändelse för
bestämd form, medier-na, men det kan
inte media. Till höjningen medium:medier har man många goda paralleller,
t. ex. studium:studier, herbarium:herbaner, kollegiuni :kollegier. Med formen
media kan jämföras de välbekanta pluralerna centra, data och fakta, vilkas
grundord dock till skillnad från medium
icke innehåller ett i före -uns. Dessa pluraler på -a brukas ofta felaktigt ocksi
som singularformer (»ett centra») ; pi
samma sätt missbrukas stundom ocksi
formen media. Alla språkliga skäl talai
för att medier (massmedier, etermedie
etc.) är den lämpligaste svenska plural.
formen.
Bör man skriva »enligt ÖB direktiv» eller
»enligt ÖB:s direktiv»?
Man bör sätta ut ändelsen (även om
skrivning utan ändelse tycks ha en viss
hävd i militärt språk), och man skrives
då enligt ÖB:s (eller ÖBs) direktiv.
Finns det något verb till substantivet
prognos?
Av gammalt har man använt prognostisera, vilket är det enda verb till prognos
som upptas i SAOB och SAOL. Ett kortare och hanterligare verb är prognosera,
som har använts åtminstone sedan 1950,
och som vid skilda tillfällen har rekommenderats av nämnden.
Kan man kalla olika husgeråd av plast för
plastgeråd?
13

Ja. Husgeråd har lånats från lågtyskans
husgerad (högty. hausgerät) redan under
1500-talet. Ur husgeråd har ett ord geråd lösts ut, dels som ensamt ord (i
SAOB styrkt sedan 1869, betecknat som
»föga brukligt»), dels som senare sammansättningsled, t. ex. i ett helt modernt
ord som köksgeråd (detta ord synes icke
vara upptaget i någon svensk ordbok
ännu). Plastgeråd är en bildning som
nära motsvarar köksgeråd, och ordet
torde utan vidare förstås som »hus- eller
köksgeråd av plast», dvs, den avsedda
betydelsen.
Kan man på svenska använda totalitärianisin
som översättning av eng. totalitarianirm?
Helst inte. En lämpligare svensk form är
totalitarisin (jfr t. ex. militär: milita-

rism).
Vilket ord är att föredra som benämning på
akrylplastglas i st. f. plexiglas, som är varumärke? Konstglas eller plastglas?
Som allmän term kan plastglas rekommenderas. Konst glas anser vi liksom Tekniska Nomenklaturcentralen, som vi samrått med i denna fråga, vara mindre
lämpligt än plastglas.
Kan en nybildning råa upp användas i betydelsen »göra rå eller skrovlig», t. ex. »råa
upp en stenyta»?
Adjektivet rå används i betydelsen »icke
tillhuggen eller bearbetad eller tuktad
eller polerad eller slipad» o. d. (SAOB R
3466). Till denna användning av rå och
efter välkända mönster som rugga upp
ter sig en verbbildning råa upp naturlig
och lämplig (även om den samtidigt är
ett slags översättningslån av engelskans
rough up).

På en blankett har man en ruta med texten
Handläggare, och man har föreslagit att ordet Godkånnare skulle användas parallellt
med Handlåggare. Är det lämpligt att använda Godkännare Så?

Ja, det är mycket lämpligt att använda
svenskans ordbildningsmöjligheter när
man behöver nya ord. Ordet godkännare
är en god parallell till handläggare, och
det är ett ord som är omedelbart förståeligt för envar.
Heter det »hala en flagga» eller »hala ned
en flagga»?
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Det riktiga uttrycket är hala ned (eller
nedhala) en flagga, och motsatsen heter
hissa en flagga.

Innebär »semester må uttagas under vinterhalvåret» att semestern måste tas ut då?
Betydelsen är att semestern får eller kan
tas ut under vinterhalvåret, icke att den
»bör» eller »måste» tas ut då.
Heter det »resumé av» eller »resumé över
något?»
Det lämpligaste är att skriva »resumé av
något» (liksom t. ex. »sammanfattning
av»).
På vissa medicinflaskor o. d. står det »Inanda ej preparatet» - är detta språkligt
korrekt?
Nej. Det heter inandas, verbet är deponentiellt och någon s-lös form finns inte.

Ord på avvägar
»Med en viss tvekan plockade också professor K. fram den beramade liggaren» (DN
2. 4. 64, s. 22). ». . . den först beramade och
sedan ökända TV-pjäsen 'Idolen' från häromdagen» (ST 13. 11. 64, s. 22).
Verbet beramcs betyder enligt Östergrens
nusvenska ordbok »besluta, bestämma, överenskomma, utsätta, fastställa», och ordet används »blott om ngt framtida o. i sht om
möte, riksdag 1. d.». Participet berarnad tas
i SAOL upp som eget uppslagsord med översättningen »beslutad, planerad». Hur passar
nu denna betydelse in i de båda exemplen
ovan? Inte alls, utan i dem tycks beramad
användas i en betydelse »omtalad, diskuterad», man kan kanske också skönja en
nyans av »beryktad». På detta sätt används
ordet inte sällan i tidningsspråk nu. Denna
användning är oriktig, men den är intressant därför att den visar hur ett något ålderdomligt ord utan klara anknytningar till
andra svenska ord kan spåra ur. Hur man
har kommit fram till just betydelsen »omtalad, diskuterad» o. d. är ovisst. Kanske
man har anslutit ordet till substantivet ram
och till det förhållandet att man i tidningarna stundom har en ram kring vissa notiser.
Man har antagligen också anslutit ordet till
mer eller mindre nedsättande participiella
adjektiv på be-, t. ex. bedagad och beryktad.

Beramad bör emellertid bara användas i
betydelsen »beslutad, bestämd, planerad»
o. d., t. ex. »Det till på torsdag beramade
om
sammanträdet måste tyvärr inställas»
det över huvud taget skall användas. Ett
ord som uppenbarligen är så svårhanterligt
för många och används i så oklara betydelser är mindre tjänligt och bör nyttjas med
största urskillning, eller helt undvikas.
B. M.

Litteratur
Sven Engdahl
Studier i nusvensk sakprosa
Några utvecklingslinjer
202 s., Uppsaia 1962.
Denna doktorsavhandling från Uppsala vill
belysa skriftspråkets förändring till större
likhet med det talade språket under perioden från omkr. 1880 till 1950. Undersökningen gäller sakprosans meningsbildning,
ordval, ordformer och ordföljd. De resultat
Engdahl kommer till bekräftar vad man tidigare har haft på känn och flera forskare
uttalat på basis av mera tillfälliga iakttagelser. Genom att följa utvecklingen i detalj
har förf, emellertid kunnat klarlägga förändringarnas relativa kronologi.
Som material har han haft uppsatser i
Nordisk Tidskrift och Svenska Turistföreningens årsskrift, ett textval som fyller rimliga krav på enhetlighet i stilen. För meningsbyggnaden har det varit 100 textavsnitt
av lika många författare i Nordisk Tidskrift
1878-1950, sammanlagt dock icke mer än
1 000 meningar. 1 korthet blir resultatet av
undersökningen på denna punkt att de långa
meningarna med många satser liksom också
antalet ord i meningarna visar en avtagande
frekvens. Antalet meningar med 5 satser var
sålunda i det äldre materialet 45, i det
räknat från år 1900 - var det 10.
yngre
Engdahl menar, säkert med rätta, att de
långa meningarna till väsentlig del är betingade av det latinska stilidealet. 1 takt
med latinets tillbakagång i skolan har dess
syntaktiska mönster fått allt mindre efterföljd.
En bekräftelse på vad man haft på känn

blir också resultaten när det gäller ordvalet
i grupperna ej-icke-inte; ock-även-också;
blott-endast-bara. Här har materialet hämtats också från Turistföreningens årsskrift,
som uppvisar en något vardagligare typ av
sakprosa. Det visade sig att inte, som tränger
fram på bekostnad av de två andra negationerna, företer långsammare framstegstakt i
Nordisk Tidskrift. Det dominerar inte heller
lika starkt hos de finländska författarna som
hos de rikssvenska.
Även i gruppen ock-även-också, där också
går framåt, kan man observera en mera
konservativ hållning hos författarna i Nordisk Tidskrift. 1 gruppen blott-endast-bara
ökar bara i frekvens, men tendensen är inte
lika stark som i de två föregående fallen.
Engdahls material visar att också har den
största genomträngningsförmågan, bara den
minsta.
Typen vi går, dvs. finit verb i singular
också vid pluralt subjekt, går tillsammans
med inte och också, ehuru dessa senares dominans sätter in tidigare i bägge tidskriftsserierna. Genomförandet av singularformen
kommer som man kan vänta senare i Nordisk
Tidskrift än i Turistföreningens årsskrift.
Avhandlingen rymmer också iakttagelser
om en del andra ord och ordformer på retur, t. ex. finnes gentemot finns och huru
gentemot hur. Huru är även i det äldre materialet relativt ovanligt, om man undantar
texter från Finland. Tvenne och trenne visar
i det äldre materialet dubbelt så stort antal
fall som i det yngre. Även här är det äldre
språkbruket bättre bevarat i Finland. Detsamma gäller flere.
Gösta Bergman
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INB. 18:—

ELIAS WESSÉN

Våra Ord
DERAS UTTAL OCH URSPRUNG
»Den nya etymologiska ordboken är en utomordentlig hjälp och vägvisare
icke blott för lärare och studerande ungdom
utan för alla svenskar som vilja bättre förstå och säkrare behärska sitt språk.
Det nätta formatet och den vackra utstyrseln gör den till en prydnad för skrivbordet.
Den praktiska nyttan av ordboken förhöjs i hög grad av upplysningar om uttalet.»
Erik Wellander i Sv. Dagbladet
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ROLAND OTTERBJÖRK

Svenska Förnamn
»Den modestyrda, tilltagande likriktningen av det svenska namnskickct är förvisso beklämmande.
Vi behöver en mångfald av praktiska, slitstarka dopnamn,
men det räcker inte mccl att de står att läsa i listorna.
De måste förekomma i aktiv tjänstgöring.
Roland Otterbjörk har klarlagt dessa sanningar med övertygande sakkunskap.»
J'Tils Uthorn i Sydsv. Dagbladet
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