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Nya ord 

Elisabeth Lindrn ark—Bertil Molde 

En av de viktigaste arbetsuppgifterna för In-
stitutet för svensk språkvård är att följa det 
allmänna svenska ordförrådets tillväxt, fram-
för allt genom att anteckna nya ord av olika 
slag som förekommer i dagspressen. Mot-
svarande registrering av nyord sker i de 
andra nordiska länderna, och listor över 
danska, norska och svenska nya ord brukar 
publiceras i de skrifter med titeln Nordiska 
språkfrågor (senast Nordiska språkfrågor 
1961 och 1962, Oslo 1963), som ingår i 
språkvårdsnämndens skriftserie. 1 Sverige 
följer naturligtvis också Svenska akade-
miens ordboksredaktion i Lund det svenska 
ordförrådets utveckling, och ordboksredak-
tionen och Institutet för svensk språkvård 
har ett gott samarbete härvidlag. 

Svårigheterna att genomföra en effektiv 
excerpering av nya ord är emellertid mycket 
stora. Bara att något så när regelbundet an-
teckna ord ur några av de största dagstid-
ningarna är en ytterst betungande och kost-
sam arbetsuppgift. Ändå är det naturligtvis 
av största vikt att detta arbete blir gjort. 

På Institutet för svensk språkvård och på 
motsvarande institutioner i Danmark och 
Norge planeras f. n. en stor och efter gemen-
samma principer upplagd undersökning av 
de senaste 20 årens tillskott i ordförrådet. 1 
första hand gäller det då att samla in ett 
stort material ur dagspress, fackpress, skön-
litteratur m. m., och redan själva detta 
material kommer att ha stort värde för språk-
vården, både den svenska och den nordiska. 
Sedan kommer givetvis det insamlade mate-
rialet att systematiseras och publiceras i de 
nordiska länderna. Denna planerade under-
sökning avser tiden 1945-1965. 1 detta ar-
bete skulle Institutet för svensk språkvård 
ha stor nytta av hjälp från intresserade med 
uppgifter om nya ord och uttryck o. d. Med 
»nya ord» osv, avses framför allt ord som 
inte upptas i de gängse ordlistorna och ord-
böckerna, t. ex. Svenska akademiens ordlistas 
nionde upplaga, Illustrerad svensk ordbok, 
Östergrens Nusvensk ordbok. Alla upplys-
ningar om nya ord är av intresse, men för 
att de skall kunna bli till verklig nytta bör 
de förses med fullständiga källhänvisningar, 
t. ex. Dagens Nyheter (el. DN) (A) 1965, 
nr 96, s. 2, sp. 2 (8/4). Vidare bör hela den 

mening eller det sammanhang där ordet 
eller uttrycket i fråga förekommer skrivas 
av eller helst klippas ut. Sålunda excerpe-
rade nya ord kan sändas till Institutet för 
svensk språkvård. Läsare som har lust att 
hjälpa till med mera systematiskt excerpe-
ringsarbete av detta slag kan få närmare 
upplysningar från institutet. 

Några exempel på ord från senare år följer 
här. 1 den första gruppen har framför allt 
upptagits ord som man på institutet finner 
bra och värda en allmän spridning. 1 den 
andra gruppen har sådana ord upptagits som 
av olika skäl ter sig mindre lämpliga. 1 
ingendera gruppen har de under senare år 
så talrika engelska lånorden kommit att 
spela någon dominerande roll. Detta beror 
naturligtvis på att orden här har valts bl. a. 
för att visa att vi har goda svenska ordbild-
ningsmöjligheter och inte behöver vara hän-
visade till att ta ord för allt nytt utifrån och 
då främst från engelskan. Det engelska in-
flytandet på ordförrådet är en företeelse som 
inte bara gäller svenskan utan i lika hög 
grad många andra västeuropeiska språk, 
inte minst danskan och norskan. De senaste 
decenniernas hundratals nyord av engelskt 
ursprung (direkta lån som juice, blinker, 
supermarket, översättningslån som grodman, 
eng. frog man, och betydelselån som defini-
tivt i betydelsen »absolut, avgjort») kom-
mer att bilda en viktig och karakteristisk del 
av det totala nya ordförråd som kommer att 
finnas med i den nordiska nyordsundersök-
ningen. De engelska lånen kommer också att 
behandlas från olika synpunkter i denna tid-
skrift. 1 detta nummer finns ett bidrag som 
visar att också ett för sin purism så känt 
språk som finskan har ungefär samma pro-
blem med det engelska inflytandet som de 
övriga nordiska språken. 

Citaten i de båda listorna gör givetvis inte 
anspråk på att ange ordens första förekomst 
i tryck. 1 en del fall har källhänvisningarna 
tyvärr inte kunnat göras på det sätt som re-
kommenderas ovan. 

1. Lämpliga och behövliga ord 
allmänflyg s. Man har enats om att försö-
ka med ordet »Allmänflyg». KSAK-nytt, 
Dec. 1962, s. 20. (Allmänflyg har rekom-
menderats av institutet hösten 1962 som 
svensk motsvarighet till eng. general avi-
ation, allt flyg som inte är trafik- eller mi-
litärflyg. Termen har nu blivit allmän.) 



annexsjukhus s. Stockholm ska få fem an-
nexsjukhus med totalt 1 200 vårdplatser 
för långtidssjuka. AB 2.12.63, s. 7, sp. 3. 

bilprovare s. ... utbildningen av den per- 
sonal 	stationschefer, besiktningsmän och 
bilprovare 	som ska göra jobbet (dvs. 
kontroll av bilar). ST (A) 1964, nr 301, 
s. 24, sp. 1-2 (5/11). 

blodkonserv s. En helt ny typ av »blodkon-
serv» . . . på Södersjukhusets blodgivar-
central. AB 1964, nr 319, s. 3, sp. 1 (24/11). 

checklön s. Gamla stans-bor med renovera-
de våningar och checklön. Expr. 11.9.62, 
s. 17, sp. 3. 

dokumentär, s. 'dokumentärprogram'. Ljud-
radion omfattar tre tåvlingskiasser: dramer, 
musikdramer och dokurnentärer. ST (A) 
1963, nr 268, s. 20, sp. 7 (2/10). (Ett kort 
och praktiskt ord, substantivering av adj. 
dokumentär; förebild är eng. documentary, 
s.) 

dossked s. Det bästa vore ... om läkeme-
delsfabrikanter, apotekare, läkare ... kun-
de enas om en standardsked, som rymmer 
fem milliliter. Läkaren kunde då skriva en 
dossked, resp. två och tre dosskedar. SvD 
(A) 1964, nr 301, s. il, sp. 7 (5/11). 

droga v. 'påverka med hjälp av drog'. Flic-
kor drogades. Syftet var otukt. SDS 1963, 
nr 330, s. 29, sp. 4 (rubrik; 4/12). (Verb 
till drog efter gammalt svenskt mönster; jfr 
äv. andra moderna ord som plasta till plast. 
Förebild är också eng. drug, v. Varianten 
drugga, som också förekommer, är däremot 
onödig och olämplig då den inte visar sam-
bandet med ordet drog.) 

dropptorka v. En sådan blus är lika pryd-
lig som en vanlig bomulisblus men fordrar 
ingen strykning om den får dropptorka. 
AB 29.8.63, s. 22, sp. 2. (Dropptorka är 
enklare och kortare än t. ex. »torka under 
droppning». Denna typ av ordbildning, s. k. 
retrogradering, har funnits sedan medelti-
den men har blivit särskilt produktiv under 
de senaste decennierna på grund av sin 
koncentration. Jfr andra liknande bild-
ningar som blivit tillgångar i språket: rna-
skinskriva, natt parkera, skärm bilda.) 

etermedium s. 'om radio och tv (särsk. i 
pl.)' Vi har vant oss att lita till Sve-
riges Radios initiativ i alla hänseenden, så 
snart det gäller våra etermedier. G. Hal-
lingberg (på förslag av S. Allén) i Folk-
universitetet 1963, nr 3. (Behövlig gemen- 

sam term för radio och tv; ordet har snabbt 
slagit igenom.) 

frys s. Det beror på var frysen skall stå. 
Expr. 26.4.62, s. 14, sp. 1 (annons). (Kort-
ord efter mönster av det äldre kyl.) 

förspröda v. 'göra spröd'. Ordet är nytt, 
det finns ej förtecknat i någon tillgänglig 
ordbok. Bildningssättet är klart, det nya or-
det är avlett av adjektivet spröd med pre-
fixet för och vanlig verbal ändelse. SvD 
(A) 1964, nr 298, s. 18, sp. 7 (26/10; Erik 
Wellander i Marg:s språkspalt). 

informatör s. Dr Harting ... skall bl. a. 
framträda som inf ormatör om läget i Väst-
berlin. DN 30.1.62, s. 10, sp. 5. 

kriminalregister s. Hos kriminalvårdsstyrel-
sen skall finnas ett allmänt kriminalregister. 
SFS 1964, nr 549, s. 1269. 

likforma v. Nu började man annektera, 
kommendera, likforma och samordna efter 
fattig förmåga. ST (A) 1964, nr 295, s. 
12, 	sp. 5 (29/10) (Bildning till likf ormig 
efter mönster av omforma o. d.) 

medelåring s. 'person i medelåldern' Eller 
är det kanske så . . . att det inte är så stor 
skillnad att vara tonåring eller »medel-
åring». Expr. 1964, nr 137, s. 3, sp. 4 
(23/5). (Medelåring synes vara ett välbehöv-
ligt ord; det är bildat efter mönster av ton-
a'ring. Det är bättre än det också förekom-
mande medelåldring, som kan ge associa-
tioner åt fel håll.) 

protonkniv s. För ett par år sedan utförde 
en del forskare den första hjärnoperationen 
med »protonkniven». Expr. 8.5.62, s. 6, sp. 
1-3. 

retvärde s. En negativ sida ... av dessa så 
uppmärksammade svenska samhällsförhål-
landen, vilka väl inte heller saknar sitt 
nuisance value, sitt retvärde. Ett retvärde 
som nog t. o. m. dalahästen kan ha. DN 
18.9.62, s. 12, sp. 2. (Sammansättningar 
med -värde efter eng. value har visat sig 
användbara i svenskan. Andra exempel är: 
lekvärde (hos leksak), lockvärde (hos va-
ra), plusvärde, snobbvärde.) 

röstavtryck s.... snart kan polisen ta röst-
avtryck på dem (dvs. telefonterroristerna) 
precis som den kan ta fingeravtryck. Expr. 
1964, nr 305, s. 12, sp. 1-4 (lo/il). 

sakgranska v. Thomas Warburtons översätt-
ning som sakgranskats av Hans Gedin. AB 
1964, nr 226, s. 4, sp. 4 (21/8). (Utmärkt 
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nybildning, retrogradering, till sakgransk- 2. Olämpliga eller onödiga ord 
nina.) 

servicehus s. Kalla kollektivhus servicehus 
så kanske folk förstår idén. DN (A) 1964, 
nr 323, s. 24 (rubrik; 27/11). (Servicehus 
är ett bättre ord än kollektivhus, eftersom 
det är fråga om ett hus där de boende kan 
få vissa tjänster utförda men inte lever i 
kollektiv gemenskap.) 

skolråd s. De fem huvudavdelningarna 
(dvs, inom skolöverstyrelsen) har var sitt 
skolråd, en helt ny titel i förvaltningen, 
som chef. ST (A) 1964, nr 268, s. 6, sp. 
5 (2/10). (-råd har på senare tid varit en 
produktiv efterled för bildning av vissa hög-
re titlar, t. ex. kommunalråd, landstingsråd, 
patenträttsråd, universitetsråd.) 

storbutik s. En företeelse som snabbt vin-
ner terräng utgör storbutikerna. Pris-ak-
tuellt. Dec. 1964, s. 2. (Har av institutet 
rekommenderats som översättning av eng. 
supermarket. Storbutik ter sig något bättre 
än stormarknad, som också förekommer, 
därför att stormarknad också används i en 
vidare, mera abstrakt innebörd, t. ex. »den 
europeiska stormarknaden».) 

svävare s. Svävaren är lika epokgörande 
som ubåten, flygplanet och helikoptern var, 
sa amiralen. ST (A) 1963, nr 67, sp. 4 
(9/3). (Svävare är en kort och hanterlig 
benämning som förefaller lämpligare än 
andra förekommande namn: markeffektfar-
kost, mefa, luftkuddefarkost, -båt, -fartyg, 
svävfarkost.) 

universalbiod s. 'blod som passar för alla 
blodgrupper'. Det nya s. k. universalbiodet. 
AB 1964, nr 319, s. 3, sp. 1 (24/11). 

vårdyrke s. Enligt en preliminär prognos 
skulle 20 procent av den kvinnliga arbets-
kraften behöva utbildas för vårdyrken för 
att täcka behovet år 1980. SvD (A) 1964, 
nr 328, s. 5 (2/12). (Lämplig sammanfat-
tande term för olika yrken inom hem-, häl-
so- och sjukvård.) 

åthäva s. En åthäva, det vill säga en pre-
sent eller ett påhitt som inte har ett dugg 
med varan att göra, en ful nysilversked som 
följer med barnmaten. DN (A) 1964, nr 
309, s. 20, sp. 1 (13/11). (Ny användning 
av ordet åthäva inom reklamspråk.) 

överdos s. (Mannen var) medvetslös, se-
dan han tagit en överdos sömnmedel. Expr. 
11.9.62, s. 6, sp. 1-2. 

fastviljad p. a. Konstantin har fast vilja 
och hävdar sig även mot sin fastviljade 
mamma. AB 20.11.62, s. 12, sp. 3. (Ordet 
innebär ingen vinst i jämförelse med det 
gängse vilje fast.) 

indaghem s. 'invaliddaghem'. Man kan få 
en avlastning av vårdhemmen ... genom 
att bygga »indaghem» där 25-30 patien-
ter skulle tillbringa dagen i en hemlik at-
mosfär och samtidigt få god vård och ar-
betsterapi. ST (A) 1963, nr 118, s. 6, sp. 
1. (Kortord av olika slag används f. n. i 
mycket stor omfattning, men de är inte 
sällan svåra att förstå. Ordet indaghem är 
lösryckt från sitt sammanhang helt obegrip-
ligt och kan inte anses som någon vinst för 
språket.) 

socialitet s. 'förmåga till social anpassning'. 
Hur uppstår värderingar? Vilka är villko-
ren för valförmåga, självständighet och so-
cialitet? DN (A) 1963, nr 93, s. 4, sp. 5 
(4/4; efter eng. sociality). (Det uppstår lätt 
tvekan om ordets innebörd. Man skulle ock-
så kunna tänka sig en betydelse »förmåga 
att vara socialt verksam» c. d.) 

teatral adj. 'teater-'. Att döma av de tea-
trala talangscouterna kryllar världen av 
okänd dramatik. AB 13.4.63, s. 2, sp. 3 (ef-
ter eng. theatral, fr, théåtral). (Ger för den 
avsedda betydelsen felaktiga och störande 
associationer till teatralisk; detsamma gäller 
det i institutets samlingar också belagda 
subst. teatralitet.) 

u-barn s. 'utvecklingsstört barn'. Samman-
lagt känner man nu till 480 u-barn i länet. 
Expr. 1964, nr 28, s. 6, sp. 1 (30/1). 
(Initialord blir ofta mycket svårförståeliga, 
därför att alfabetets bokstäver snart förbru-
kas och samma bokstav kommer att beteck-
na många skilda saker. U- används f. n. 
mest i ordet u-land och därmed samman-
hörande ord; en u-student är t. ex. en stu-
dent från ett u-land och i analogi med det-
ta kan u-barn lätt komma att uppfattas 
som »barn från u-land». Bruket av initial-
ord bör med tanke på den allmänna för-
ståeligheten inskränkas så mycket som möj-
ligt.) 

vakansbliven p. a. De vakansblivna tjänster-
na. SvD (A) 1962, nr 79, s. 6. (Oriktig 
bildning; vakantbliven vore korrektare. Bäg-
ge orden är dock tunga och onödiga och 
kan ersättas med »vakant» eller »som bli-
vit vakant».) 



Engelska i finskan 

Matti Sadeniemi 

Finskan är liksom de andra språken i Nor-
den starkt utsatt för påverkan från engel-
skan. Engelska ord strömmar oavbrutet in i 
språket. T. ex. inom affärslivet märker man 
tydligt att engelskan är på modet, den »säl-
jer». På cigarrettpaket, mineralvattenflaskor, 
skjortförpackningar kan hela texten enbart 
vara på engelska, även om produkten är 
framställd av en finsk fabrik för försäljning 
i Finland. Helsingfors' universitets student-
kår annonserar att den förmedlar babysit-
tereitä, fastän vi sedan gammalt har de fullt 
brukliga orden kotimies (ordagrant: »hem-
man») och lapsenvahti (»barnvakt»). 

Rena citatlån förekommer också, och ut-
talet försöker man då göra så engelskt som 
möjligt. Det finns inga finska beteckningar 
för den anglosaxiska skolvärdens begrepp 
public school och college. En operett i ame-
rikansk stil får vanligen heta musical, ibland 
dock även snusiikkikornedia (»musikkome-
di»), en översättning av den engelska termen 
musical comedy. Också i Finland har affärs-
företag goodwill, och för någon tid sedan 
uppträdde i Helsingfors en jääshow (»is-
show») från Moskva. På reklambyråerna 
förekommer lay-out-mies (»lay-out-man») 
den engelska termen lyder layout man, och 
den finska har alltså uppstått genom inlån 
av de två första lederna och översättning av 
den sista. Som utbytesord har föreslagits 
graafinen sommittelija (ung. »grafisk sam-
manställare, grafisk skisserare»). Känt från 
modevärlden är after-ski-asu (»after-ski-
dräkt» el. »-klädsel»), som likaledes är dels 
lånat, dels översatt. 1 boxningstävlingar ta-
las om ring-side-paikat, dock numera väl 
oftare i översättning: kehänvieruspaikat (or-
dagrant: »ringsidoplatser»). 

Ett annat sätt att införliva ett engelskt 
lån är att anpassa det efter finskan; härvid 
utgår man antingen från ljud- eller från 
skrivformen i det långivande språket. Till 
de äldsta orden av det förra slaget hör 
maili (»engelsk mil»), som förmedlats till 
finskan av amerikafinnar, och krooli < crawl 
(ett äldre övcrsättningsförslag ryömäuinti 
»krypsim» har icke vunnit burskap). Bland 
de nyaste finner man nailon < nylon och 
teippi < (adhesive) tape. Grape fruit hette 
tidigare grape-hedelmä (»grape-frukt»), men 
så småningom föll den andra leden bort och  

man fick i samma betydelse grape; numera 
har man börjat Stava ordet på finskt sätt: 
greippi. Baari < bar har praktiskt taget ut-
trängt kahvila (»kafé»); överallt i Finland 
finns det nu baareja, där alkohol inte ser-
veras, däremot läskedrycker och mat. Om-
huldat är också grilli < grill (såväl själva 
halsterugnen som en restaurang där grillat 
kött serveras). Skrivformen ligger till grund 
för nsanageri < manager (»promotor» för en 
professionell idrottsman eller en konstnär) 
och för tennis < (lawn) tennis (spelet har 
förr i stor utsträckning kallats verkkopallo 
»nätboll», men detta ord är nu nästan full-
ständigt undanträngt). - Vaijeri < wire 
har uppenbart förmedlats av svenskan, efter-
som den finska betydelsen är densamma som 
den svenska: stållina. Den banktekniska ter-
men clearing uttalas med långt i i första 
stavelsen såsom i svenskan. 

En grupp för sig bildar de kulturord av 
latinskt ursprung, som vi fått genom för-
medling av engelskan: de flesta av dem an-
passas till språket enligt vanliga regler. Auto-
maatio < automation är ett av dem; vidare 
festivaali < festival (brukas mest om inter-
nationella fester anordnade av kommunis-
terna), astronautti, kosmonautti, integraatio. 
Finland är »assosioitunut EFTAan» (»as-
socierat med EFTA»); förut var detta ord 
blott en psykologisk term. Ytterligare kan 
märkas att internationella sällskap och mö-
ten numera har presidentti (»president») 
tidigare brukades ordet puheenjohtaja (»ord-
förande») och det var bara republikens, 
högsta domstolens, högsta förvaltningsdom-
stolens och hovrätternas presidenter som 
kallades presidenter. Tidskrifterna visar en 
tendens att föredra ordet prinssi (»prins») 
i en betydelse som sedan gammalt varit re-
serverad för ruhtinas (»furste»), t. ex. prins-
si Orsini. Utan tvivel har översättaren här 
påverkats närmast av det engelska ordet. På 
samma sätt har det engelska industry - 
som förutom betydelsen teollisuus »indu-
stri» också har den allmänna betydelsen 
»näring, bransch inom affärslivet» - givit 
upphov till följande från finsk synpunkt in-
adekvata ord: hotelliteollisuus »hotell-
bransch» och huviteollisuus »nöjesbransch». 
Paneeli har i finskan sedan gammalt avsett 
vägg- eller takpanel; nu talar man om 
paneelikeskustelu (»paneldiskussion»), ofta 
ovetande om att ordet återgår på engelskans 
panel i dess betydelse »för ett visst ändamål 
utvald grupp av människor». 

Ett direkt översättningslån är viikonloppu 
(»veckoslut») < week-end. Det är nuför- 
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tiden mycket allmänt brukat, framförallt i 
fråga om tilibringandet av fritiden på lör-
dagskvällar och söndagar. Förr talade man 
om viikonvaihde (»veckoskifte»), och man 
reste pyhäksi inaalle (»till landet under hel-
gen»). 

1 det följande ges några exempel på hur 
engelska ord har utbytts mot finska: 

design - muotoilu. Vanligt i allmänt språk-
bruk; betydelsen är »formgivning». - Det 
finska ordet har inte alldeles samma bety-
delseområde som det engelska: i design kan 
också inbegripas färgplanering. 

frustration - turhauma. Konstruerat till 
adjektivet turha »vansklig, fruktlös». Också 
lånordet frustraatio brukas allmänt. 

guided missile - ohjus. Avledning av ohjata 
»föra, leda, dirigera»; förebilden är det gam-
la ordet ainmus »projektil» (till stammen i 
arnpua »skjuta»). 

lock-out - työsulku, även sulku. Samman-
satt av työ »arbete» och sulku »avstäng-
ning». 

lunch 	lounas. Ett ord från folkspråket; 
i dialekterna betyder det »söder» (i hög-
språket »sydväst») och det mål man äter 
vid middagstiden. Ordet har fått insteg på 
1920-talet. 

make-up - ehostus. Ett konstruerat ord, er-
hållet som resultat av en pristävling. Till 
stammen eho »förträfflig». Verbet är ehos-
taa »förbättra». Också lånorden nseikki 
(subst.) och meikata (verb) är i bruk. 

radar - tutka. Från folkspråket. Grundbe-
tydelsen är »käpp varmed en som går på is 
prövar isens bärkraft». Ordet har först upp-
tagits av armén. Väl känd i det allmänna 
språkbruket är sedan gammalt avledningen 
tutkia »undersöka, sondera». 

roast-beaf - paahtopaisti (eg. »roststek»). 

soft-ice - samettijäätelö (»sammetsglass»). 
Efter mönster av maträttsbeteckningen sa-
mettikeitto (»sammetssoppa») o. a. uttryck, 
där sammeten är symbol för mjukhet. 

strike - lakko. Ett gammalt ord, som be-
tyder »slut, uppehåll». 1 äldre skriftspråk 
förekommer t. ex. sotilakko »vapenstille-
stånd» (eg. »krigsuppehåll»), sedan työlakko 
(eg. »arbetsuppehåll»); numera betyder 
lakko ingenting annat än työlakko »strejk». 

Slutligen några fullt vedertagna idrottster-
mer: 

back - puolustaja (»försvarare»). 

off side - paitsio, av adverbet paitsi »utan, 
förbi». 

spurt 	kiri. Förkortning av verbet kiristää 
»spänna, skärpa, pressa». 

start - lähtö. Ett sedan gammalt gängse 
ord med betydelsen »avgång, avfärd». 

Författaren är professor 
och chef för den finska motsvarigheten till 
Institut et för svensk språkvård: 
Suornen Akatemian Kielitoimisto 

Journalist utbildning 

och språkvård 

Lars Alf vegren 

(Föredrag vid Nämndens för svensk språk-
vård årsmöte i Stockholm den 29 mars 
1965.) 

Att börja med en historisk återblick, när det 
gäller den högre journalistutbildningen, har 
det goda med sig att den kan bli mycket 
kort. Rent undervisningshistoriskt kan det 
emellertid vara av intresse att veta, att det 
relativt tidigt funnits åtminstone ett försök 
till universitetsutbildning av journalister, 
nämligen i Göteborg. Upprinnelsen var en 
ledare i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning av Torgny Segerstedt i mitten på 
1930-talet. Han påpekade där, att det be-
hövdes högre utbildning för journalister, och 
han tänkte sig närmast en gemensam nordisk 
utbildning. Det ledde så småningom till, att 
professor Curt Weibull vid dåvarande Göte-
borgs Högskola 1938 införde en »journalist-
linje». 

Den innebar att studenter, som ämnade 
söka sig till pressen, kunde få sina studier 
för fil. kand-examen tillrättalagda speciellt 
för journalistyrkets krav. 

Kanslern fastställde 29/4 1938 alternativa 
studieplaner för en tid av tre år framåt från 
och med höstterminen 1938 i följande äm-
nen: engelska språket, geografi, historia, 
konsthistoria och litteraturhistoria med po- 



etik, nationalekonomi och sociologi, nor-
diska språk, praktisk filosofi, romanska 
språk, statskunskap och tyska språket. Det 
var mig veterligt första gången som s. k. 
alternativa studiekurser förekom vid univer-
siteten. Det Weibullska alternativet gick 
emellertid inte att genomföra riktigt - en-
tusiasmen för dessa alternativa studiekurser 
lär inte ha varit särskilt stor bland de aka-
demiska lärarnas dessutom kom kriget 1939 
med alla inkallelser till militärtjänstgöring. 
Weibull tyckte, att försvaret gick före allt 
annat och ville inte skriva intyg om anstånd 
för dessa alternativa studiekursers skull. Av 
den vackra tanken blev sålunda egentligen 
ingenting genomfört, men det förtjänar att 
nämnas, att flera nu verksamma journalister 
var med om dessa första kurser i Göteborg 
höstterminen 1938, och det är direkt från 
dem jag har fått vissa uppgifter. jag vill 
gärna tillägga, att när det gäller nya under-
visningsformer har alltså journalistutbild-
ningen tidigt ansetts ligga särskilt väl till. jag 
återkommer till detta i det följande. 

Raskt över till nästa milstolpe, kommittén 
för nya utbildningsvägar vid de filosofiska 
fakulteterna, den så kallade KNUFF-kom-
mittén, vars ordförande som bekant också 
var en Torgny Segerstedt. När den kommit-
tén började sitt arbete 1960, hade det på 
initiativ av pressens organisationer - Tid-
ningsutgivareföreningen, Journalistförbundet 
och Publicistklubben - upprättade Journa-
listinstitutet i Stockholm, en stiftelse med 
visst statsunderstöd, varit i verksamhet ett 
läsår. Under detta första läsår, liksom under 
det andra, fanns bland undervisningsämnena 
inget med anknytning till språkvård, möj-
ligen med undantag av en kurs på åtta tim-
mar i Semantik, ledd av Teddy Brunius. 
Men åter till KNUFF-kommittén. När Karl-
Hampus Dahlstedt inför denna kommitté 
presenterade sitt förslag till ett nusvenskt-
stilistiskt alternativ inom ämnet nordiska 
språk vid Uppsala universitet, lyssnade all-
deles speciellt en av kommitténs ledamöter, 
Bror Zachrisson, då rektor vid det pressägda 
Journalistinstitutet, liksom även vid Grafiska 
institutet och IHR (Institutet för högre re-
klamutbildning). Han insåg, att detta kun-
de vara någonting för journalistutbildningen, 
och så småningom anmodades jag på våren 
1961 att inkomma med ett förslag till ca 25 
timmars undervisning i ämnet Språkvård 
och stilistik vid Journalistinstitutet. 

Den 4 september 1961 lade jag på ett lärar-
möte vid Journalistinstitutet fram följande 

förslag till undervisning i Språkvård och 
stilistik: 

Språkriktighetsfrågan, historisk översikt. 

Nämndens för svensk språkvård uppgifter 
och olika skrifter i språkvårdsfrågan. 

De regionala skiftningarna i tal- och skrift-
språket (provinsialismerna) och hur dessa 
bör bedömas. 

Språkriktighetsnormer med litteraturhänvis-
ningar (demonstration av användningen av 
Wellanders Riktig svenska, Palmérs Språk-
utveckling och språkvård, SAOL, Nämndens 
olika skrifter av normerande karaktär). 

De främmande ordens anpassning till det 
svenska formsystemet. 

Nutida svensk ordbildning (huvudsakligen 
efter Johannisson i MLFA, Modersmålslä-
rarnas förenings årsskrift, 1958). 

Något om allmän stilteori (huvudsakligen 
efter Askeberg i MLFÅ 1954). 

Övningar i stilistisk analys av skilda fram-
ställningsarter 

subjektiv och objektiv stil 
stilistiska figurer 
reklamspråk 
olika slag av tidningsspråk 
kanslispråk 
religiöst språk 
populärvetenskapligt språk 

Som textbok föreslogs Askeberg—Holmberg, 
Nusvenska. 

Att den för ämnet anslagna tiden, 24 tim-
mar, var alldeles för kort, hann jag knappt 
med att säga, eftersom det kom ett spontant 
utrop från en framstående pressman och 
medlem av styrelsen: »Varför har vi inte 
haft detta tidigare!» Detta yttrande tyckte 
jag verkade så lovande, att jag dämpade 
mina farhågor, och det visade sig så små-
ningom att jag detta första läsår fick 42 
timmar till förfogande. Av intresse i samman-
hanget kan vara, att det tidigare fristående 
ämnet Semantik, som till en början före-
slagits sammankopplat med ämnet Källkritik, 
också överfördes till Språkvård och stilistik. 
Man kan alltså säga, att ett indirekt resultat 
av KNUFF-kommitténs arbete var, att 
Språkvård och stilistik infördes på. Journa-
listinstitutets schema. Ett direkt resultat var 
ju det förslag, som utmynnade i Kungl. 
Maj:ts proposition nr 59 år 1962 angående 
högre journalistutbildning vid två statliga 
journalistinstitut, ett i Stockholm och ett i 
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Göteborg. Dessa statliga institut, som nu 
snart fungerat i tre läsår, har för närvaran-
de en kapacitet på 75 elever per år och 
institut. Det finns en avdelning för journa-
listutbildning och, från 1963, en avdelning 
för utbildning på konsumentupplysningens 
område. Inom varje avdelning finns två ut-
bildningslinjer, en studentlinje, till vilken 
fordras studentexamen eller motsvarande, 
och en akademikerlinje, till vilken fordras 
fyra akademiska betyg, varav ett obligato-
riskt i ämnet statskunskap. Till akademiker-
linjen har tillströmningen varit otillfredsstäl-
lande. Av de 229 elever, som hittills utexa-
minerats från de båda instituten, uppfyller 
endast 17 fordringarna för akademisk jour-
nalistexamen. Den avlänkande effekt som 
KNUFF-kommittén tänkt sig för att råda 
bot för det s. k. humanistöverskottet vid 
universiteten har journalistinstituten sålunda 
knappast haft. 

Undervisningen vid journalistinstitutcn 
omfattar både teoretiska och praktiska äm-
nen. De teoretiska ämnena är i storleks-
ordning: Statskunskap med aktuell orien-
tering, Språkvård och stilistik, Nationaleko-
nomi med statistik, Sociologi och psykologi, 
Rättskunskap med pressetik, Presskunskap 
och Kälikritik. Bland de praktiska ämnena 
upptar Dagspressjournalistik den ojämförligt 
största platsen; vidare undervisas i Journa-
listiska elementa och grafisk teknik, Vecko-
pressjournalistik och Radio- och TV-journa-
listik. Varje kurs utger fem stycken övnings-
tidningar. På konsumentupplysningsavdel-
ningen läses därutöver vissa specialämnen. 

1 detta sammanhang intresserar oss mest 
ämnet Språkvård och stilistik. 1 den av 
Kungl. Maj :t först fastställda timplanen 
hette ämnet Språkvård och stilistik med 
semantik. Den stackars semantiken har allt-
så under denna korta tid valsat runt bland 
olika ämnen, åtminstone skenbart. 1 verklig-
heten har den hela tiden hört hemma under 
Språkvård och stilistik. Detta är symptoma-
tiskt, tror jag, och också utmärkande för den 
vikt man tillmäter ett ämne, som man inte 
riktigt vet vad det är. jag återkommer till 
detta. 

jag skall nu mera i detalj redogöra för, hur 
jag lägger upp ämnet Språkvård och stili-
stik vid Journalistinstitutet i Göteborg, väl 
medveten om de risker det kan föra med sig 
inför ett sådant auditorium som detta. jag 
låter eleverna få börja med att författa in-
troduktionsuppsatser, ett slags presentations-
artiklar eller vad man vill kalla dem, som 

stencileras ut och föredras muntligt inför den 
samlade »klassen», varvid diskuteras och 
kritiseras dels den muntliga framställningen, 
dels språket i artikeln. 1 anslutning till de 
språkfel eller språkproblem, som alltid finns 
i sådana sammanhang, genomgås i tillämp-
liga delar Nämndens skriftserie nr 4 Skriv-
regler, Wellander, Palmér, SAOL och andra 
uppslagsverk. Det tar ganska lång tid att gå 
igenom en grupp på 30 elever på detta sätt, 
men jag har blivit mer och mer övertygad 
om att det är väl använd tid. Det blir ofta 
mycket livliga diskussioner rörande det lämp-
liga uttrycket i olika sammanhang, och det 
lilla obehaget för den enskilde eleven att bli 
offentligen kalfatrad övergår snart i en viss 
glädje som han känner över att få vara med 
och diskutera kamraternas framställnings-
konst. Det har hänt mig en gång, att en 
elev kommit i förväg och bett att få slippa 
på grund av utpräglad ovana vid och skräck 
för att uppträda offentligt. Detta beviljades 
inte, och hon genomförde sin uppgift utan 
någon menlig effekt, såvitt jag kunde finna. 
På 30 introduktionsartiklar brukar ett stort 
antal språkliga problem passera revy, varför 
jag tror att man vågar säga att det blir en 
tämligen allsidig genomgång. Dessutom har 
dessa timmar det goda med sig, att man lär 
känna eleverna ganska bra, och eleverna lär 
också känna varandra, vilket kan vara lämp-
ligt i början på en utbildningsgång. Detta 
moment i undervisningen har för övrigt väckt 
starkt intresse vid Journalistakademiet i Oslo, 
där man har infört samma sak. 

jag går så småningom översiktligt in på 
vårt språks framväxt (huvudsakligen efter 
Wessén i MLFA 1937) samt provinsialismer 
(huvudsakligen efter Bergman i MLFA 
1959). jag tar upp språkriktighetsfrågan 
i historisk och nutida belysning, i den mån 
detta inte skett i samband med de inledande 
presentationsartiklarna, och jag presenterar 
Nämnden för svensk språkvård, dess upp-
gifter och skrifter. Begreppet stil försöker jag 
presentera (efter Askeberg i MLFÄ 1954) 
och tar några enkla mönsteruppgifter för 
textanalys (ur t. ex. Askeberg—Holmberg, 
Svensk prosa). Därefter går vi in för mera 
utförlig stilanalys av texter ur Nusvenska 
och, framför allt, stencilerade tidningstexter. 

jag återkommer så till semantiken. Det är 
skada att det finns så dåligt med läro-
böcker i semantik. jag använder i viss mån 
Regnell, något mera Hayakawa och även 
Paul Fröberg, som i Stil har en del använd-
bara utredningar rörande betydelseförskjut-
ningar. Men vi saknar en rejäl svensk läro- 
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bok i språklig semantik. Ämnet intresserar 
eleverna mycket och ligger liksom i tiden, 
vilket borde utnyttjas till språkforskningens 
fromma. 

1 undervisningen om ordbildning följer 
jag i stort Ture Johannisson i MLFÅ 1958 
och kompletterar med Palmér. 

jag delar slutligen in eleverna i små grup-
per på 3-4 stycken och ger dem uppgifter 
rörande olika sidor av tidningsspråk, t. ex. 
populärvetenskapliga artiklar, ledare, idrotts-
artiklar, serier, rubrikspråk, interpunktion, 
bildtexter, ja, praktiskt taget alla språkliga 
iakttagelser som kan göras inom dags- och 
veckopress. Dessa uppgifter redovisas van-
ligen muntligt. 

Tentamensskrivningen i ämnet Språkvård 
och stilistik bygger jag alltid upp kring en 
ticlningstext, som skall analyseras ur olika 
synvinklar. Ibland kompletterar jag med fri-
stående frågor på olika moment i kursen. 

För konsumentupplysningsavdelningen dif-
ferentieras undervisningen något, genom att 
särskild vikt där läggs vid muntlig fram-
ställning. jag brukar också något mera ut-
förligt behandla reklamstilistik och har där-
vid haft god hjälp av de Meddelanden, som 
Språkvårdssamfundet i Uppsala utger. 

Det behöver väl knappast nämnas, att den 
här skisserade planläggningen i och för sig 
endast är en stomme, att de olika momenten 
ständigt kompletteras med färska iakttagel-
ser ur tidningsspråket, eller rättare tidnings-
språken, och att variationer i ordningsfölj-
den ofta förekommer. 1 själva verket ex-
perimenterar jag ständigt med sambandet 
mellan de olika momenten, och jag kan inte 
påstå, att jag kommit till någon slutgiltig 
lösning på detta problem. 

Detta är emellertid inte den enda under-
visning i språkvård och stilistik som före-
kommer. Varje nummer av den tryckta elev-
tidningen språkgranskas givetvis mycket 
noga; dessutom en del reportage, som inte 
trycks. Detta sker inom ämnet Dagspress-
journalistik. 1 detta ämne tar jag också gär-
na upp speciella genomgångar, framför allt 
av kanslispråk, med uppgifter att tolka, för-
korta och skriva om olika statliga och kom-
munala skrivelser - »slakta betänkanden» 
som det betecknande nog heter på journalist-
jargong. Man kan vidare syssla med reklam-
språk, religiöst språk och annat, som inte 
rymts inom ämnet Språkvård och stilistik. 
Det är givet, att en lärare i detta ämne, 
som samtidigt är rektor, har större möjlig- 

heter än en timlärare att utöka och variera 
undervisningen och följa elevernas språkliga 
beteendemönster; det senaste inte det minst 
viktiga. 

Om ytterligare en undervisningsform, där 
språkvård och stilistik kan komma in, skall 
här nämnas ett par ord. Det gäller det s. k. 
akademikerseminariet, en för journalistinsti-
tuten specifik undervisningsform av tvär-
vetenskaplig karaktär. Det är nämligen så 
att de elever, som har akademiskt betyg i 
något av institutens undervisningsämnen, be-
frias från undervisningen i detta ämne. 1 
stället får de deltaga i ett seminarium, där 
någon liten »forskningsuppgift» kan behand-
las. Eftersom det kan röra sig om elever med 
betyg i statskunskap, nationalekonomi, sta-
tistik, sociologi eller nordiska språk efter nu-
svensk-stilistiska alternativet, blir det en spe-
ciell karaktär på detta seminarium, som med 
fog kan kallas för tvärvetenskapligt. Semi-
narieuppgiften måste väljas därefter, men 
inom tidningsvärlden finns det gott om pas-
sande uppgifter. Vi har i Göteborg en gång 
sysslat med kvällstidningarnas löpsedlar och 
lösnummerförsäljning, och där lades även 
en språklig aspekt. För närvarande är vi 
sysselsatta med en liten undersökning röran-
de det politiska debattspråkets förgrovning. 
jag vill poängtera, att det rör sig om myc-
ket embryonala forskningsuppgifter; tiden är 
för knappt tilltagen och deltagarna är för 
få. Dessutom ställs stora krav på ledningen 
av dessa seminarier. Specialister från olika 
områden måste anlitas för att det hela skall 
gå i lås, och det kan ibland vara besvärligt 
med kontinuiteten. Men undervisningsfor-
men som sådan är intressant och kan, om 
den byggs ut, bli mycket givande. 

Hur mottar nu journalisteleverna en under-
visning av detta slag i språkvård och stili-
stik? Övervägande positivt och med stort 
intresse enligt min erfarenhet. Det har flera 
gånger hänt, att eleverna har begärt extra 
kurser i skriftlig framställning och i gram-
matik. Om jag skulle försöka mig på en 
karakteristik av journalisteleven, skulle jag 
vilja framhålla följande: Han är mera ak-
tivt språkvårdsintresserad än universitctsstu-
denten, vilket är naturligt, då han dagligen 
och stundligen kommer i direkt kontakt med 
språkvårdsproblem, vare sig han skriver eller 
redigerar. 1-Ian frågar mera än universitets-
studenten, men vill ha bestämda besked, 
t. ex. om  kommatering eller om använd-
ningen av stor eller liten begynnelsebokstav. 
Han är ganska konservativ i språkligt avse- 
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ende, vilket kanske låter uppseendeväckande. 
Men det är inte institutseleverna, som står 
för alla »jippon» och »håll-i-gång» som an-
tingen är »inne» eller kanske »luktar py-
ton» i dagens tidning. De tar snarare av-
stånd från sådant språkbruk i förvånansvärt 
stor omfattning. 

Det aktiva intresse för språkvård, som jag 
tidigare talat om med avseende på journa-
listinstitutens elever, finns även hos stora 
grupper av de redan verksamma journalis-
terna. jag har kommit i kontakt med detta 
bl. a. genom de fortbildningskurser, som ges 
i Stiftelsen Pressinstitutets regi. 1 dessa kur-
ser, som vänder sig till olika befattnings-
havare inom tidningarna, ingår ofta språk-
liga moment, t. ex. rörande rubriker. In-
tresset är påfallande och diskussionerna blir 
ofta livliga. Över huvud taget finns bland 
tidningarnas folk ett påtagligt intresse för 
språkvårdsfrågor och en positiv inriktning 
gentemot språkvård. 

Journalistutbildningen i sin helhet har haft 
förmånen av att åtnjuta intresse och stöd 
också från en annan sida, nämligen stats-
makternas. 1 årets statsverksproposition har 
journalistinstituten föreslagits få universi-
tetslektorstjänstcr, och som ett kuriosum i 
detta sammanhang kan jag kanske nämna, 
att jag, mig veterligt, blir den förste, som 
får ordet »språkvård» i sin iimbetstitel. jag 
har nämligen föreslagits att som s. k. botten-
tjänst erhålla ett universitetslektorat i Språk-
vård och stilistik vid Journalistinstitutet i 
Göteborg. 

Det är vår varma förhoppning att vi även 
i fortsättningen skall få åtnjuta samma väl-
villiga inställning ifrån statsmakternas sida. 
Detta så mycket mer, som vi i dagarna till 
Kungl. Maj :t lämnar in ett förslag om ut-
byggnad av den hittillsvarande verksamheten 
vid journalistinstituten. Förslaget går i stör-
sta korthet ut på att journalistinstituten i 
Stockholm och Göteborg ombildas till hög-
skolor med tvåårig studiegång och inbyggd 
praktiktermin mellan andra och tredje hög-
skoleterminen. De två första terminerna vid 
högskolan blir en för alla elever gemensam 
grundkurs, och under den tredje högskole-
terminen sker en viss specialisering. 

Det är mycket glädjande för mig att här av-
slutningsvis kunna säga, att bland de ämnen 
i grundkursen, som föreslagits få en teoretisk 
fördjupning i form av ett examensarbete 
under den avslutande terminen, befinner sig 

ämnet Språkvård och stilistik. »Massmedier-
nas inflytande på språkutvecklingen gör det 
angeläget, att högskolan under tredje ter-
minen erbjuder fördjupade studier i detta 
ämne.» (PM s. 31.) jag nämnde i början, 
att just journalistutbildningen tidigt ansetts 
ligga särskilt väl till när det gäller nya un-
dervisningsformer. Vi hoppas få tillfälle att 
inom de nya högskolorna få experimentera 
fram sådana former, och vi har redan vissa 
konkreta förslag i den vägen. Man torde 
kunna räkna med att eleverna för sitt exa-
mensarbete ofta väljer uppgifter av tvär-
vetenskaplig karaktär. Examensarbetet kom-
mer att bestå i en uppgift, som i vanlig ord-
ning ventileras vid ett seminarium. När det 
gäller redovisningen kan man emellertid 
tänka sig en form, som skiljer sig från den 
konventionella och mera överensstämmer 
med utbildningens målsättning. jag tycker 
det är fascinerande att tänka sig, att resul-
tatet av den vetenskapliga uppgiften kan 
redovisas i form av en artikelserie eller ett 
kvalificerat reportage inom något medium. 

Efter föredraget följde en livlig debatt, där 
huvudintresset gällde undervisningen i språk-
vård och stilistik och dess praktiska utform-
ning. Under diskussionen framkom bl. a. 
följande. De nya journalisthögskolorna skulle 
få 120 elever per år och högskola mot f. n. 
75. At ämnet språkvård och stilistik, som för 
närvarande omfattar 55 timmar, skulle då 
anslås ytterligare 20 timmar och dessutom 
50 timmar seminarieövningar (i vilka dock 
ej alla skulle delta). På en fråga om inter-
vjuteknik fanns med på schemat svarade 
docent Alfvegren att det ämnet inte be-
handlades på hans timmar utan hörde till 
ämnena dagspressjournalistik och sociologi. 
Flera av de närvarande önskade dock - 
inte minst med tanke på radio och tv - 
att journalisterna skulle få en intensifierad 
träning i intervjuteknik för att lära sig 
konsten att ställa väsentliga frågor. 

Synpunkter på svenskundervisningens ställ-
ning gentemot andra ämnen gavs också. Man 
undrade om inte den blivande journalisten 
skulle vara mer betjänt av fler timmar för 
praktisk språkutövning och något färre tim-
mar statskunskap och sociologi. Skulle inte 
också journalisterna ha större möjligheter att 
lära sig skriva god svenska om den nuvaran-
de praktiktiden på 6 månader förlängdes? 
Över huvud ansåg man att för mycket stoff 
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pressats in i journalistelevernas kurs, så att 
deras utbildningstid blivit alltför jäktig. Fö-
redragshållaren svarade att man inte kunde 
nagga på timmarna i samhällskunskap, där-
för att chefredaktörerna ville ha folk med 
goda kunskaper om samhället. En ökning 
av praktiktiden vore önskvärd, men det skul-
le innebära en belastning för tidningarna. 

Ett stort frågekomplex var journalisternas 
förhållande till utländska språk. En deltagare 
poängterade hur viktigt det är med språk-
utformningen vid redigeringen och översätt-
ningen av utländskt nyhetsmaterial. En an-
nan tog upp journalisternas ofta bristfälliga 
kunskaper i främmande språk och framförde 
ett önskemål att man vid journalistinstituten 
skulle ge undervisning i åtminstone ett mo-
dernt språk. Föredragshållaren svarade att re-
digeringsövningar ingick som en viktig del 
i ämnet dagspressjournalistik, men att man 
sysslade mycket litet med redigering av ut-
landstelegram. Man syftade till att ge ele-
verna en grundutbildning. Önskade eleverna 
kompletterande undervisning fick de själva 
studera inom sina specialområden, företrä-
desvis vid universiteten. En fråga om norska 
och danska ingick i kursplanen fick till svar 
att tidningsmaterial från de nordiska grann-
länderna användes, men i övrigt gavs ingen 
undervisning. En talare rekommenderade att 
det i varje kurs skulle ingå översättnings-
övningar från främmande språk till svenska. 

En av diskussionsdeltagarna underströk sär-
skilt semantikens viktiga roll i journalistut-
bildningen. Han ansåg det vara väsentligt 
att journalisterna, som i sitt arbete kom i 
kontakt med så mycket PR-material, lärde 
sig att avgöra vad som var verklig informa-
tion och vad som inte var det. Han hade den 
uppfattningen att mycket PR-material gick 
ofiltrerat genom massmedierna. Docent Alf-
vegren svarade att man sysslade mycket med 
analys av betänkanden, reklamtexter osv. 
Han underströk också att man inte får vara 
skeptisk mot all PR eller rättare sagt alla 
slag av information. Journalistinstitutens 
uppgift var att utbilda goda informatörer. 

En fråga som också togs upp till debatt var 
förhållandet mellan ämnet nordiska språk en-
ligt det nusvenska-stilistiska alternativet och 
den undervisning som ges vid journalistin-
stitutens akademikerlinje. Det ansågs rimligt 
att kräva ett betyg enligt det nusvensk-stilis-
tiska alternativet för inträde till de koinman-
de journalisthögskolorna. 
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Man framhöll det önskvärda i att inte bara 
journalistinstituten Utan många andra fack-
högskolor i landet skulle få ordinarie lärai-
tjänster i svenska, liksom man t. ex. har en 
professur i svenska vid handelshögskolan i 
Helsingfors och professurer i tyska vid alla 
tekniska högskolor i Västtyskland. 

Abravink 

Sten-Bertil Vide 

1 första numret av Språkvård bad redak-
tören om upplysningar beträffande ordet 
abrovink, abrovinsj. Ett flertal läsare har 
låtit höra av sig, och det inkomna materialet 
visar, att ordet är rätt välkänt i östra de-
larna av södra Sverige. Utanför detta om-
råde är det knappast belagt. 

Ordet förekommer under något olika for-
mer. Tätast belagt är abravink, abbravink, 
som i Landsmålsarkivets i Lund samlingar 
är antecknat från Blackstad, Gränna lands-
församling, Hallaryd, Högsby, Jät och Väc-
kelsång i Småland samt Mörrum och Sturkö 
i Blekinge, och flera blekingar har till Namn 
och nytt-sidan i DN meddelat, att de känner 
till dessa former från sin hembygd. Dir. Josef 
Anér, Stockholm, känner formen abravink 
eller än vanligare apravink från sin barn-
doms Småland. Slutligen meddelar konter-
amiral Oscar Krokstedt, att abravink »an-
vändes allmänt och ofta i flottan», och unge-
fär samma uppfattning har viceamiral E. An-
derberg om aberivink. 

1 övrigt är abrovink belagt från Stock-
holm (docent Nils Gustaf Stahre), abro-
vinsj från Lidköping (ing. K. G. Lennart-
son), abroving, aborvink och abervenk från 
Göinge i Skåne och abovink från Traryd i 
Småland. Abevink har direktör Ralph Rilton 
hört av sin fader, som var »skåning och göte-
borgare», och lektor Ivar Dahlberg känner 
apelvink från Skara-trakten. På Gotland har 
ordet, enligt vad folkskollärare Karl Kahl-
ström uppger, formen habavink, ibland haba-
vinkel, och även från jämshög i Blekinge är 
antecknat en h-form, habravink. Labrovinsj, 
som finns jämsides med abrovins) i Lidkö-
ping, torde ha fått Sitt 1- genom felaktig 
upplösning av det därifrån också uppgivna 
rnolekylabrovinsj. Formen bra vinsj, möjligen 



även bravansj, som uppges från Drothem 
vid Söderköping (förste rektor Yngve Jans-
son), har tappat den svagtoniga inledande 
stavelsen, en företeelse som inte är alltför 
ovanlig i dialekterna. Man kan jämföra med 
ord som tullerist »artillerist» och vangelium 
»evangelium». Kanske beror a-bortfallet på 
att ordet anslutits till bravad, vilket anges 
som översättning. 

Ordet abravink osv, har i regel tonvikten 
på sista stavelsen, men förledsbetoning före-
kommer dock i Hallaryd, Sturkö, Sörby och 
Tjörnarp. 

Liksom formen är också betydelsen av abra-
vink osv, skiftande, men i ett tiotal belägg 
uppges, att ordet betecknar en rörelse av 
ett eller annat slag, t. ex. gest, åtbörd, has-
tig rörelse, avvikning från kursen (det senare 
inom flottan, där man dock kan använda 
det även om förhållanden på landbacken). 
1 regel förekommer det då i frasen göra en 
abravink. En helt speciell rörelse, nämligen 
»örfil», »kraftigt slag», betecknar ordet i 
Tjörnarp samt på Gotland och Sturkö. San-
nolikt är betydelsen »rörelse av visst slag» 
den mest ursprungliga av de uppgivna. Ur 
denna utvecklas lätt betydelser som »besvär, 
som ej är nödvändigt» (Väckelsång) och 
»antydning» (Jämshög). Båda betecknar ju 
»en utvikning från den raka kursen». Det 
ligger också nära till hands att låta ordet 
beteckna någon som gör egendomliga rörel-
ser, t. ex. »sprattelgubbe», »ledlös person», 
och ur det senare utvecklas så betydelsen 
»hållningslös person, som man inte kan lita 
på» (samt!. från Gotland och Stockholm). 
Denna utveckling kan också ligga bakom 
betydelsen »spelevink» (Blackstad), men 
denna betydelse kan också mycket väl ha 
överförts till abravink, på grund av ordens 
likhet med varandra. över huvud taget kan-
ske denna likhet har bidragit till att abra-
vink fått efterledsbetoning. 

De betydelser av ordet abravink, som här 
angetts, pekar i regel på något som mer eller 
mindre avviker från vad som anses vara det 
normala, och därifrån är inte steget långt 
till att låta ordet beteckna något avvikande 
eller särpräglat i största allmänhet, och så 
småningom blir det liktydigt med »grej», 
»manick». 

När det från V. Torup uppges, att aber-
vink betyder »något skarpt eller surt», så 
beror det tydligen på, att förleden anslutits 
till nordskånska dialekters aber »som har 
skarp, amper smak». Betydelsen »bravad» 
har redan nämnts. 

Vad gäller ordet abravinks härkomst, så är 
den - trots alla upplysningar som kommit 
in - fortfarande höljd i dunkel. Signaturen 
W i GT den 9/3 menar, att ordet kommer 
från typografspråket och att »den norrländ-
ska grundformen till ordet abrovink(el) var 
abrovera, som i stort sett betyder förkorta. 
Den språkligt korrekta grundformen... he-
ter abbreviera». Det verkar inte alltför tro-
ligt. 1 Hallaryd och Sörhy har man sam-
manställt ordet med abborre och menar, att 
det ursprungligen är beteckning för den rö-
relse (vink), som en abborre gör med stjär-
ten, när han hastigt ändrar kurs, alltså*ab 

borr(a) vink. Den förklaringen verkar kanske 
något mer trovärdig, men inte heller den 
kan utan vidare godtagas. Inom flottan har 
man sammanställt ordet med aberration, dvs. 
en himlakropps skenbara avvikelse från sitt 
normala läge, och man menar att sjöka-
detterna, som under astronomilektionerna 
gjort bekantskap med detta ord, sedan under 
formen abravink osv, använt det om för-
hållanden till sjöss och till lands. Även om 
kanske inte heller denna förklaring är den 
rätta, så är det väl inte uteslutet, att ordet 
ursprungligen är inlånat från något främ-
mande språk, men gängse ordböcker över de 
viktigare kulturspråkcn tycks inte ta upp nå-
got ord, som abravink kan gå tillbaka på, 
och detsamma gäller ordlistorna över slang 
och hemliga språk. 

Förf. är fil, lic, och arkivarie vid 
Landsma'lsarkivet i Lund 

Den svenska böjnings-

konflikten - visst kan vi 

undvika den! 

Hans Ericsson 

Svenskans formsystem håller på att gå sön-
der, skriver professor Wellander i Språk-
vård nr 1. 

Som exempel anförs bl. a.: »Den över-
väldigande majoriteten av världens spioner 
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blir aldrig avslöjade.» Det är en konstruktion 
efter innebörden. Enligt grammatiken där-
emot heter det: »blir aldrig avslöjad.» 

Detta är den ena yttringen av höjnings-
konflikten, skillnaden mellan grammatiskt 
numerus och tankemässigt antal. Den andra 
är skillnaden mellan grammatiskt genus 
och naturligt kön. Ex: »Det nya statsrådet 
är född 1925.» 

Ska man konstruera enligt grammatiken 
eller efter innebörden? Vilketdera man än 
gör, riskerar fl-ian att stöta några av läsarna. 
Av tvenne olämpliga ting väljer man det 
tredje, man konstruerar om. 
»Den överväldigande majoriteten av värl-
dens spioner avslöjas aldrig.» »Det nya stats-
rådet föddes 1925.» 

Detta är ingen nyhet för yrkesskribenter 
och modersmålslärare. Men ändå kanske det 
kan vara nyttigt att peka på några sätt att 
komma ifrån böjningskonflikten. Här är 
några exempel. 

Ta ett enordigt verb i stället! 

Den överväldigande majoriteten av världens 
spioner blir aldrig avslöjade: avslöjas aldrig 

Hon ville göra färdigt saker, som aldrig 
blivit av: ville slutföra saker 

Vi måste försöka få stoppat försäljningen 
av så farliga leksaker: försöka stoppa för-
säljningen 

Gör grupporden plurala i stället! 

Den överväldigande majoriteten av världens 
spioner blir aldrig avslöjade: de allra flesta 
av världens spioner 

Publiken (= åskådarna t. ex.), personalen 
( 	de anställda), svenska folket (= sven- 
skarna), diplomatiska kåren (= diploma- 
tema), allmänheten ( 	Ni, vi, du etc). 

Ta ett »dubbeltäckande» ord i stället! 

Den överväldigande majoriteten av världens 
spioner blir aldrig avslöjade: blir aldrig 
fast 

Mest efterfrågat är Varbergs stugby: mest 
eftersökt 

Karakteristiskt för denne konstnär är den 
breda penselföringen: utmärkande för denne 
konstnär 

Ta ett oböjligt fogeord i stället! 

1 socialhjälp till utlänningar betalades 4 mil-
joner, däri ej inräknat arbetsmarknadssty-
relsens kostnad för flyktingar: förutom ar-
betsmarknadsstyrelsens kostnad 
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Stopp för alla kärnvapenprov, däri inräk-
nat de underjordiska: även de underjor-
diska 

Ta formellt subjekt i stället! 

Två och tre hyresgästfamiljer under ett tak 
var inte ovanligt: det var inte ovanligt med 
två och tre 

Sprayflaskor är inte dumt det heller: det 
är inte dumt med sprayflaskor heller 

Lägg till eller dra ifrån i stället! 

Två och tre hyresgästfamiljer under ett tak 
var inte ovanligt: var inget ovanligt/var 
ingen ovanlig syn/såg man inte sällan 

Har parterna klart för sig innebörden i 
denna psykiska process?: är parterna på det 
klara med 

»Man», »folk», »par» 

är några av de vanligaste kollisionsriskerna. 
Dessa förslag till trafikregler kan ofta till-
liimpas här. 

Man var samlade i villa Hemgården: vii 
de/alla var samlade, man hade samlats 

Kanske är det så att man i Italien är vana 
att leva farligare än vi i Sverige: att italie-
narna är vana/att man i Italien har vant sig 

Folk vill ligga spritt nakna på stranden: 
folk vill ligga utan baddräkt, semester! irar-
na/badgästerna vill ligga spritt nakna 

Det nygifta paret tillbragte hela bröllops-
resan för sig själva: de nygifta tillbragte, det 
nygifta paret . . . på tu man hand 

Förf. är reklamredaktör i Stockholm 

Frågor och svar 

Under denna rubrik kommer frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svensk språk-
vård 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). 

Kan ord som bensin och tobak användas i 
pluralis? Vilken pluralform är i så fall den 
lämpligaste? 

1 betydelsen »slag eller sort av bensin resp. 
tobak» kan orden förekomma också i plu-
ralis, då med ändelsen -er: bensiner, to-
baker (jfr viner, teer, fröer). 



samhörigheten med dessa ord ter sig auk-
toritär som den lämpligaste formen. 

Både mixar och mixer används som pluraler 
till mix (kakmix o. d.). Vilken form är den 
lämpligaste? 

Bägge pluralformerna kan anses riktiga. 
Pluraländelsen -er är den vanligaste hos 
nyinlånade främmande ord av liknande 
typ. När ord har införlivats bättre med 
språket får de dock ofta -ar; jfr automo-
bil-er med det yngre kortordet bil-ar. Äldre 
ord som kan jämföras direkt med mix 
får i regel pluraler på -aT, t. ex. laxar, 
saxar, braxar, taxar, knixar, boxar, fuxar 
(det neutrala ordet vax har däremot 
»sortpluralen» vaxer). Ord som de nämn-
da bildar ett starkt mönster, som det är 
naturligt att låta mix följa. Därför re-
kommenderas i första hand pluralen mixar. 

Finns det någon bättre pluralform till bantu 
än bantus? 

Ja, formen bantuer är lämpligare (bl. a. 
därför att den lätt kan förses med ändel-
se för bestämd form). Den är bildad i 
analogi med zulu, zuluer, som upptas i 
SAOL. 

Heter det »stoftet» eller »stoften» av de 
omkomna»? 1 SAOL anges det på stoft att 
pluralis heter »to fter och används om färg-
stof ter. 

Stoft betyder i sådana sammanhang »kvar-
levor eller lämningar eller aska efter en 
död», och ordet används ofta som en 
högtidligare och skonsammarc synonym 
till lik. När ordet används på detta sätt 
är det naturligt att också ge det en nor-
mal pluralform, dvs, stoft. 1 Östergrens 
ordbok finns ett exempel på denna plural-
form från 1930, och i den »konstruktions-
ordbok» som Nämnden för svensk språk-
vård har under arbete ges exemplet: stof-
ten av de omkomna fördes till hemlandet. 
Detta uttryckssätt är helt korrekt och det 
rekommenderas i första hand. 

Heter det autoritär eller auktoritär? Ingen-
dera formen står i SAOL. 

Bägge formerna är riktiga; de upptas så-
väl i Östergrens Våra vanligaste främ-
mande ord som i Illustrerad svensk ord-
bok. Formen autoritär motsvarar nära de 
former som används i franskan, engelskan, 
tyskan, danskan och norskan, medan for-
men auktoritär bäst överensstämmer med 
de svenska orden auktor, auktoritet, auk-
torisera, auktoritativ osv. Mcd hänsyn till 

När man vänder sig till engelskspråkig pu-
blik och skriver eller talar om de fem nor-
diska länderna, skall man då använda Nor-
dic eller Scandinavian? 

Nordisk används i svenskan som adjektiv 
till begreppet Norden, dvs, som samman-
fattande adjektiv till Danmark, Finland, 
(Färöarna), Island, Norge och Sverige, de 
nordiska länderna. På samma sätt används 
nordisk i danskan och norskan. 

Skandinavisk används i inskränkt me-
ning om Norge och Sverige, men detta 
gäller i allmänt språkbruk nästan bara i 
uttrycket »Skandinaviska halvön». Fram-
för allt används adjektivet i förbindelser 
som »de skandinaviska länderna», vartill 
man utom Norge och Sverige i regel ock-
så räknar Danmark (ibland också Island). 
Dock förekommer det också att man an-
vänder skandinavisk liktydigt med nordisk, 
och då till »de skandinaviska länderna» 
också räknar Finland och Island. Förhål-
landena är också i detta fall desamma i 
danskan och norskan. 

Adjektivet skandinavisk är för nordbor 
icke entydigt och därför oklart, medan 
nordisk är helt klart till betydelsen. Vi 
anser därför att ordet nordisk bör före-
dras på svenska. Enligt meddelande från 
Dansk Sprognvn och Norsk språknemnd 
är man i Danmark och Norge av samma 
uppfattning, och man rekommenderar allt-
så där i främsta rummet nordisk och före-
drar att använda skandinavisk enbart om 
Danmark, Norge och Sverige. 

1 engelskan och amerikanskan är an-
vändningen av Nordic/Scandinavian en-
ligt vad vi har kunnat finna i allmänhet 
icke reglerad på samma sätt som använd-
ningen av motsvarande ord i de nordiska 
språken. Det mest använda ordet för 
vårt begrepp nordisk tycks vara Scandina-
vian. Dock har man i skilda sammanhang 
från de nordiska ländernas sida i stället 
försökt arbeta in ordet Nordic som engelsk-
amerikansk term. Nordic Council är ett 
välkänt och viktigt exempel. Det utanför 
Norden mest kända sammanhang där or-
det Scandinavian förekommer torde vara 
namnet Scandinavian Airlines System, där 
adjektivet ju åsyftar Danmark, Norge och 
Sverige och alltså har en annan betydelse 
än Nordic i Nordic Council. 

Det synes oss värdefullt att i klarhetens 
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intresse bevara och ytterligare understryka 
denna skillnad mellan Scandinavian och 
Nordic, där så över huvud taget är möj-
ligt. Adjektivet Nordic är visserligen min-
dre vanligt än Scandinavian, men om man 
från nordisk sida bestämmer sig för att 
lansera Nordic för nordisk i alla engelsk-
språkiga sammanhang, torde Nordic rela-
tivt snabbt komma att bli den inarbetade 
och därför naturliga termen. 

Givetvis bör man på samma sätt an-
vända med nordisk, Nordic kongruenta 
termer i texter på andra språk, t. ex. ty. 
nordisch, fr. nordique. 

Litteratur 

Der grosse Duden Band 6: Aussprachewör-
terbuch. Mannheim 1962. 
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Bibliographisches Institut. Leipzig 1964. 

Dessa bägge tyska uttalsordböcker har intres-
se också för oss redan genom sina inledande 
partier. Där behandlas utförligt den för ett 
kulturspråk viktiga frågan om normerna för 
ett gott riksgiltigt uttal, en fråga som har 
ökat i aktualitet efter tillkomsten av radio, 
film och television. Bägge arbetena bygger 
på Siebs Biihnenaussprache, första utgåvan 
från 1898, sedan 1922 under titeln Hoch-
sprache, den 16 och senaste utgåvan från 
1957. Viss kritik har under längre tid riktats 
mot de Siebsska reglerna i den mån de har 
gjort anspråk på att gälla vårdat uttal i 
allmänhet, inte bara på scenen. Man har 
krävt större hänsyn till det faktiska språk-
bruket, till »die Sprechwirklichkeit». En in-
vändning har gällt det stränga kravet på 
tungspets-r. Här har dock Siebs i den senaste 
utgåvan erkänt att tungspets- och tungspens-r 
är likaberättigade, men rekommenderat tung-
spets-r. 1 den detaljen liksom i flera andra 
intar den östtyska ordboken den mest nyan-
serade ståndpunkten: den erkänner för be-
stämda ljudpositioner också frikativt och vo-
kaliserat r, det senare t. ex. i Uhr. Såväl 
WDA som Duden håller dock på »die Hoch-
lautung», som termen lyder, såsom en över-
regional norm där typiskt dialektala drag är 
uteslutna, likaså slapphet i uttalet och över-
driven tydlighet. 1 särskilda kapitel ger WDA 

värdefulla synpunkter på scenens uttal, på 
textuttalet i sång, uttalet i skolan, i det 
offentliga talet och i telefon och radio. 

Duden har det större ordförrådet, enligt 
förlagets uppgift ca 100 000 ord på 730 tre-
spaltiga sidor, till största delen främmande 
ord, ortnamn och personnamn. Ordförteck-
ningen i WDA upptar 333 trespaltiga sidor. 

Bägge ordböckerna ger i inledningen kort-
fattade uppgifter om det genuina uttalet av 
ord från främmande språk, däribland också 
svenska. De generalla uppgifter om svenskt 
uttal som ges är helt korrekta. Upplysning-
arna om enskilda svenska ortnamn är för 
Dudens del väsentligen hämtade ur nämn-
dens skrift »Svenska ortnamn med uttalsupp-
gifter». Duden ger för åtskilliga främmande 
namn två uttaisvarianter, en med det främ-
mande uttalet och en med det förtyskade. 
För Göteborg ges sålunda först det tyska ut-
talet med g som första och k som sista ljud 
och sedan det svenska med j i bägge ställ-
ningarna. Därefter kommer på sin alfabetiska 
plats Gothenburg. WDA tar bara med Göte-
borg, med tyskt och svenskt uttal. Vid stick-
prov för ett antal svenska ortnamn, som alla 
är med i bägge ordböckerna, visade sig bägge 
i flertalet fall ha riktiga uppgifter. Duden 
var mest korrekt, redovisade t. o. m. den 
svenska grava aksenten. Enda felet var upp-
giften att namnet Gotland i Sverige skulle 
uttalas med t som slutljud; däremot var ut-
talet av Götaland rätt återgivet. WDA be-
tecknar som svenskt det tyska uttalet av Got-
land (långt å och t på slutet), Götaland upp-
ges uttalas jötalant, Falun har fått trycket 
på slutstavelsen, Karlstad har blivit karlstat 
(långt a i -stat) och Lund lunt. För nästa 
upplaga bör en svenskkunnig granskare kun-
na avlägsna sådan onödiga skönhetsfel i ett 
i övrigt värdefullt arbete. 

Gösta Bergman 

1 serien Skrifter utgivna av Nämnden för 
svensk språkvård har som nr 31 utgivits 
Profeten Jesaja. Ny översättning med an-
märkningar av Joh. Lindbiom (pris 9: 75). 

Nämndens Uttalsordlista (nr 6) har ut-
kommit i en ny, reviderad och något utökad 
upplaga (pris 3: 50). 
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