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Det moderna 
tidningsspråket 

Lars Grahn 

En mycket stor del av den moderna svenska 
sakprosan utgörs av de dagliga tidningarnas 
texter. Enbart på grund av sin stora volym 
vore tidningsspråket ett värdigt objekt för 
språkforskningen. Man kan anta att så gott 
som varje vuxen person i landet regelbun-
det läser någon eller några dagliga tidningar; 
av alla skriftliga framställningsformer torde 
därför tidningsstilen ha det största infly-
tandet över allmänhetens språkbruk. Detta 
är ett starkt skäl att göra tidningsspråket 
självt till föremål för systematisk undersök-
ning. 

Det är tydligt att tidningarna ger snabb 
spridning åt språkliga nyheter och att de 
avspeglar förändringar i skilda gruppers 
språkvanor. Men det är troligt att tidnings-
männen även spelar en mer aktiv roll i ut-
vecklingen. Behovet att variera presentatio-
nen av den ofta tämligen enahanda ström-
men av information gör tidningarna till 
språkliga nybildare. Det torde dock vara 
oerhört vanskligt att 	både i enskilda fall, 
men i synnerhet mera generellt - avväga 
hur mycket i tidningsspråket som är avspeg-
ling av förändringar i vad man kan kalla ett 
allmänt språkläge och hur mycket som är 
tidningarnas egna bidrag till sådana föränd-
ringar. Penetreringen av tidningsstilen bör 
därför börja med en systematisk beskrivning. 
En sådan undersökning måste göra sig fri 
från den ensidighet som ofta präglat synen 
på pressens språk. Man har alltför mycket 
uppfattat detta som en enhetlig företeelse 
och inte tillräckligt beaktat de avsevärda 
skillnader som råder inom tidningsstilen. 

Under ledning av docenterna Åke Åker-
malm och Sten Malmström bedrivs för när-
varande vid institutionen för nordiska språk 
vid Stockholms universitet en undersökning 
av språket i de dagliga tidningarna. Medel 
härför har ställts till förfogande av Statens 
humanistiska forskningsråd. Inventeringen 
befinner sig ännu i sin början, men det kan 
vara motiverat att redan nu redogöra för 
uppläggningen och för några preliminära 
resultat. 

Syftet med undersökningen är att bidra 
till en, väsentligen syntaktisk, beskrivning av 
det moderna tidningsspråket. För att ge ra- 

lief åt den bild som, efter vad vi hoppas, 
småningom skall framträda, har även texter 
från ett äldre skede tagits med i invente-
ringen. Resultatet av arbetet kan därför med 
tiden bli tecknandet av olika utvecklings-
tendenser inom den moderna tidningsstilen. 
En ledande synpunkt har varit att utreda 
huruvida det finns några skillnader i vad 
man kan betrakta som »svårlästhet» i tid-
ningar förr och nu, samt även om det finns 
sådana skillnader mellan olika tidningar och 
mellan olika »genrer» i tidningsstilen. Un-
dersökningen är därför både synkronisk-de-
skriptiv - då det gäller att pröva vilka 
språkliga kategorier som kan ha relevans för 
huvudsyftet - och historisk. Vår arbets- 
hypotes är - naturligtvis 	att tidnings- 
språket förr var »tyngre», mer svårläst än 
nu och att alltså den förenkling i riktning 
mot det naturliga talspråket, som den svens-
ka sakprosan anses ha genomgått under 
1900-talet, även har berört tidningarnas stil-
arter. 

Svårlästbet kan bero på ordvalet; fler 
ovanliga och specialiserade ord i en text gör 
den svårare för en genomsnittsläsare att 
tillägna sig. Denna form av svårlästhet har 
dock tills vidare lämnats åsido. 1 stället in-
riktar sig undersökningen i detta första skede 
på att iaktta skillnader i syntaktisk struktur, 
eller riktigare i det konkreta realiserandet 
av språkets formellt-syntaktiska möjligheter, 
i tidningstexter från skilda tider och av 
skilda genrer. Förändringar i utnyttjandet 
av de syntaktiska kategorier som språket er-
bjuder, kan ju också sägas vara en »dju-
pare» förskjutning av språkvanorna än väx-
lingar i ordvalet. Några syntaktiska egen-
heter har på mer eller mindre subjektiva 
grunder utsetts att vara kriterier på en texts 
svårlästhet; det gäller vissa särdrag som 
traditionellt ansetts vara specifikt skrift-
språkliga och »tunga». Möjligt är att upp-
fattningen om dessa syntaktiska typers svår-
lästhet kan modifieras på vissa punkter, allt-
eftersom mer material behandlas. Man kan 
också tänka sig att i samarbete mer psyko-
logisk och pedagogisk sakkunskap få dessa 
och andra språkliga företeelser prövade med 
hänsyn till olika nutida läsargruppers reak-
tioner. Ett sådant företag hör framtiden till. 
Innan en dylik språkpsykologisk fältunder-
sökning kan göras, bör de relevanta syntak-
tiska egenheterna i tidningsspråk från olika 
tider och ämnesområden så noggrant som 
möjligt beskrivas. Den undersökning som nu 
pågår är början till en sådan kartläggning. 

De språkliga typer som hittills iakttagits 



är följande: 1) bisatsinskott, 2) huvudsats-
inskott, 3) inledande satsförkortning, 4) in-
skjuten attributiv satsförkortning, 5) attribu-
tiva particip med bestämningar. Före en 
närmare beskrivning av dessa typer och före 
resultatredovisningen bör dock något nämnas 
om det material som för närvarande genom-
gåtts. 

Excerperingen har omfattat texter ur Da-
gens Nyheter från januari månad 1890 och 
från maj och juni månader 1964. Sammanlagt 
består materialet av 85 artiklar från 1890 och 
124 från 1964. De förra innehåller 41 753 
och de senare 83 760 ord. Genregrupperingen 
har gjorts huvudsakligen efter artiklarnas 
innehåll. 1964-materialet delas in i följande 
textslag: ledare, kulturartiklar, allmänna in-
rikesreportage, utlandsreportage, kåserier och 
sportartiklar. Ledarna är en enhetlig text-
grupp, medan kulturartiklarnas innehåll skif-
tar rätt mycket; till dem har förts mera all-
männa artiklar i olika ämnen, placerade på 
kultursidan och skrivna företrädesvis av tid-
ningens egna fasta medarbetare, men också 
konst- och litteraturrecensioner (kultursi-
dan), musik-, teater-, film-, radio- och tele-
visionsrecensioner (placerade på andra si-
dor i tidningen). De allmänna inrikesrepor-
tagen utgör en avsevärd del av tidningens 
textmassa; de kan avhandla nästan vilka 
ämnen som helst: olyckor, brott, rättegångar, 
konferenser, etc, etc. Av utlandsreportage 
har medtagits nästan uteslutande sådana som 
skrivits av tidningens egna korrespondenter. 
Antalet författare till kåserierna är ganska 
begränsat. Fyra eller fem namn återkommer 
hela den aktuella tiden. 

Inom 1890-materialet har genregruppe-
ringen måst göras något annorlunda. Kå-
serierna spelar här en försvinnande liten 
roll - endast en text i DN från januari 
1890 kan betraktas som ett kåseri. Den har 
fått bilda en grupp för sig. Några egentliga 
sportartiklar har inte påträffats i DN under 
denna tid. Textslagen 1890 blir därför: le-
dare, kulturartiklar, allmänna inrikesrepor-
tage och utlandsreportage. 

En biprodukt av excerperingen har blivit 
beräknandet av det genomsnittliga antalet 
ord per mening. Detta medeltal kan fungera 
som ett mycket grovt mått på den syntak-
tiska komplexiteten. Förfaringssättet tilläm-
pas t. ex. i Sven Engdahls avhandling Stu-
dier i nusvensk sakprosa. Några utvecklings-
linjer (Uppsala 1962). En meningslängds-
räkning kan ha ett visst intresse som refe-
renspunkt för övriga undersökningskatego-
ner. 

Genomsnittlig meningslängd 1890 

Textslag 	 Ord/men. 

Kulturartiklar 35,45 
Ledare 25,67 
Allm. rep. 23,44 
Utlandsrep. 21,04 
[telegram] [17,13] 
[övriga] [23,09] 
Kåseri 13,80 

Hela materialet 24,39 

Genomsnittlig meningslängd 1964 

Textslag Ord/men. 

Ledare 20,38 
Utlandsrep. 20,36 
Kulturartiklar 19,27 
Sportartiklar 16,45 
AiIm. rep. 16,09 
Kåserier 13,72 

Hela materialet 17,49 

Skillnaden mellan de olika textslagens ge-
nomsnittliga meningslängd är alltså mycket 
större 1890 än 1964. 1 det äldre materialet 
ligger det ungefär 14 ord mellan medeltalet 
för kulturartiklarna och medeltalet för ut-
landsreportagen. 1 1964-materialet skiljer en-
dast knappa 7 ord högsta och lägsta medel-
tal. Om den genomsnittliga meningslängders 
tas som stilkriterium, skulle man alltså kun-
na säga att en väsentlig utjämning skett 
inom tidningsspråket under de 74 år som 
ligger mellan de två undersökta material-
grupperna. 

Bisatsinskott 

En huvuduppgift i undersökningen är, som 
nämnts, att få ett mått på en texts svårläst-
het. Det har då förefallit naturligt att börja 
med en excerpering av de meningar där hu-
vudtankegången på något sätt avbryts, sus-
penderas av ett inskjutet, underordnat parti. 
Lättast att iaktta härvidlag är de fall då en 
bisats skjuts in i en annan sats. Läsaren 
måste då, medan han läser bisatsinskottet, 
hålla en överordnad tankegång i minnet 
tills den återupptas i det syntaktiska sam-
manhanget. Man kan urskilja tre olika ty- 
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per av bisatsinskott; att här redogöra för 
dessa skulle dock föra för långt, det må 
räcka med att säga att huvudmassan av 
bisatsinskotten utgörs av sådana som om-
slut s av en annan sats. Ex.: 

Särskildt torde den förstnämda rollen, 
som i Paris för närvarande återgifves af 
en Marie Laurent och på svenska scenen, 
bland andra, en gång spelats af en Sara 
Torsslow, ha funnit en utmärkt framstäl-
larinna i Svenska teaterns nuvarande 
första karaktärsskådespelerska. (DN 20.1. 
1890, Kultur) 
Det bör också nämnas att det har gjorts 

skillnad mellan inskjuten sats och bisatsin-
skott. Ett bisatsinskott kan bestå av flera 
enskilda inskjutna bisatser av sinsemellan 
olika slag. 1 fortsättningen betraktas bisats-
inskottet som en enhet och klassificeras efter 
den i inskottet överordnade bisatsens art. 

För att inte undersökningen skall belastas 
med alltför många gränsfall, har den vidare 
klassificeringen av bisatsinskotten gjorts rent 
formell. Den sker enligt följande: 

1. Subjunktionssatser, dvs. bisatser inledda 
av underordnande konjunktion: 1) tempo-
rala, 2) kausala, 3) konditionala, 4) kon-
cessiva, 5) finala, 6) konsekutiva, 7) kom-
parativa. 

Relativa bisatser: 1) nödvändiga, 2) 
parentetiska, 3) »appositionella inskott», 
innehållande även annan bisats än relativ, 
4) övriga relativa bisatser. 

Att-satser: 1) »vanliga», 2) preposi-
tionsstyrda, 3) deskriptiva, dvs. inledda av 
utan att, genom att. 

Indirekta frågesatser: 1) »vanliga», 
2) prepositionsstyrda. 

(1 tabellerna används endast sifferbeteck-
ning för de olika slagen av bisatsinskott, 
t. ex. 1: 1 	temporala subjunktionssatser, 
II: 2 	parentetiska relativa bisatser.) 

En närmare kommentar till denna mdcl-
ning får här inskränkas till att gälla de rela-
tiva bisatsinskotten. Den första typen (II: 1) 
omfattar s. k. nödvändiga relativa bisatser 
(i bisatsinskott). Man brukar säga att så-
dana satser anger en nödvändig inskränk-
ning eller definition av det överordnade be-
greppets betydelseomfång. Ex.: 

Om orsakerna till det sorgliga beslut som 
i förtid afbrutit en bana, hvilken, att 
döma af den aflidnes framstående egen-
skaper, ännu icke bort vara afslutad, kän-
ner man, då detta skrifves, intet. 
(DN 22.1.1890, AlmR) 
Relativsatser är språkets vanligaste bi-

satser. 1 naturligt talspråk förekommer av  

relativsatser, anses det, nästan uteslutande 
nödvändiga. 1 det typiska skriftspråket där-
emot används parentetiska relativsatser med 
förkärlek då man vill koncentrera större 
innehållsliga sammanhang till en enda me-
ning. Ex.: 

Upptäckten av dessa märkliga stjärnor, 
som utan satelliter och raketer icke tidi-
gare varit möjliga att observera eftersom 
jordens atmosfär skärmar bort röntgen-
strålningen från rymden, kan enligt hans 
åsikt få två konsekvenser. (DN 13.5.1964, 
AlmR) 
Givetvis är det ibland svårt att klart av-

göra huruvida en relativsats bör betraktas 
som nödvändig eller parentetisk, varför två 
särskilda »tveksamhetsgrupper», II: 1? och 
II: 2?, har inrättats. 

Statistisk analys 

Den statiska redovisningen av excerperingen 
ges här i starkt sammandrag. Jag uppehåller 
mig endast vid vissa frekvensjämförelser. 
Frekvensen uttrycks i antal fall per 1 000 
ord. 

Bisatsinskottens frekvens 1890 och 1964 

Bisatsinskott 	Frekvens 
typ 	 1890 	1964 

1: 1 0,50 0,35 
1:2 0,02 - 
1:3 0,29 0,11 
1:4 0,05 0,01 
1:5 - - 
1:6 0,10 0,04 
1:7 0,57 0,20 
1: 1-7 1,53 0,70 
II: 1 1,99 1,46 
II: 1? 0,10 0,07 
11:2 2,08 0,92 
11:2? 0,12 0,16 
11:3 0,19 0,12 
11:4 0,17 0,04 

1-4 4,65 2,76 
1 0,22 0,21 

111:2 0,02 0,17 
111:3 - 0,01 
III: 1-3 0,24 0,39 
IV: 1 0,19 0,04 
IV:2 - 0,07 
IV: 1-2 0,19 0,11 
1-IV 6,61 3,96 



Frekvensen bisatsinskott är sålunda väsent-
ligt högre i det äldre materialet än i det 
yngre. Detta gäller alla huvudkategorier 
(I—IV) utom att-satsinskotten (III), vilka 
dock absolut sett är ganska fåtaliga; frek-
vensökningen mellan 1890 och 1964 är här 
inte heller särskilt påfallande. Tydlig är 
frekvensminskningen när det gäller de in-
skott som består av subjunktionssatser och 
relativa bisatser (1 och II). Bland subjunk-
tionssatserna är de temporala och de kom-
parativa (1: 1 och 1: 7) vanligast både 1890 
och 1964. 

1 båda tidsplanen har de relativa bisat-
serna (i bisatsinskott) högst frekvens av alla 
satstyper, och även här har frekvensen sjun-
kit betydligt mellan 1890 och 1964 - från 
4,65 till 2,76 fall/1 000 ord. Den intres-
santaste skillnaden mellan 1890 och 1964 
framträder dock i de skilda relationerna 
mellan frekvensen nödvändiga respektive pa-
rentetiska relativsatser (i bisatsinskott). År 
1890 var de parentetiska relativsatserna nå-
got vanligare än de nödvändiga - man kan 
snarast säga att de väger jämnt - medan 
år 1964 de nödvändiga förekommer betyd-
ligt oftare än de parentetiska. Denna skill-
nad är viktig, emedan den tyder på att den 
nutida tidningsstilen på en väsentlig punkt 
har närmat sig det vardagliga, naturliga ta-
let. 

En viktig strävan i undersökningen har, 
som nämnts, varit att påvisa stilskillnader 
mellan olika textslag inom tidningen. Föl-
jande två tabeller ger frekvensen bisatsin-
skott (av alla typer 1—IV) för de olika 
textslagen. 

Bisatsinskoltens frekvens i de olika textslagen 1890 

Textslag 	Frekvens 

Bisatsinskottens frekvens i de olika textslagen 1964 

Textslag 	Frekvens 

Ut1R 	5,51 
Ledare 	4,61 
Kultur 	4,09 
AImR 	3,97 
Sport 	2,82 
Kåseri 	2,24 

Hela mat. 	3,96 

»Utvecklingen» för de olika textslagen 
åskådliggöres bäst av en figur: 

Frekvens 

	

»Kultur 	9,06 	

1 
AImR 	6,83 
Ledare 	6,67 
Ut1R 	4,72 
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Hela mat. 	6,61 	 190 	 ivern 

Frekvensutvecklingen för bisatsinskott i olika 
texislag 1890-1964 

Den viktiga skillnaden mellan frekvensen av 
nödvändiga respektive parentetiska relativ-
satser i bisatsinskott i de olika textslagen 
framgår av följande figur: 



Frekvens 	 - 	1955 	 1969 

Jämförelse mellan frekvensen av nödvändiga (II: 1 och II: 1?) resp. parentetiska (11:2 och 
II: 2?) relativa bisatser i bisatsinskott i de olika textslagen 1890 och 1964 

Vid jämförelsen mellan de olika textslagen 
1890 och 1964 finner man att inskottsfrek-
vensen är lägre över nästan hela linjen 1964 
och att för övrigt en viss inbördes omgrup-
pering bland textslagen skett mellan de båda 
tidpunkterna. År 1890 har kulturartiklarna 
den högsta frekvensen bisatsinskott och de 
kan därför sägas vara de mest svårlästa tex-
terna, om alltså bisatsinskotten tas som enda 
kriterium på komplexitet. På ganska stort 
avstånd från kulturartiklarna i »stilvärdes-
skalan» följer de allmänna inrikesreportagen 
och ledarna, mellan vilka ingen markerad 
skillnad råder. De mest »lättlästa» texterna 
1890 tycks vara utlandsreportagen. Här in-
träder dock en komplikation: utlandsrepor-
tagen har en relativt hög frekvens parente-
tiska relativsatser i bisatsinskott, ledarna 
däremot väsentligt högre frekvens nödvän-
diga än parentetiska relativsatser, ett för-
hållande som kan bidra till att utjämna skill-
naden i »svårlästhet» mellan de två text-
slagen. 

År 1964 intar kulturartiklarna inte längre 
samma särställning. De har ordnat in sig 
bland övriga textslag och har lägre frekvens 
bisatsinskott än både ledare och utlandsre- 

portage. Det senare textslaget tycks däremot 
ha en speciell karaktär i det moderna ma-
terialet vad bisatsinskotten beträffar; de har 
nu högst frekvens inskott av alla textslag, 
t. o. m. högre än motsvarande texter 1890, 
då de var till stilen »ledigast» av alla. Kan-
ske kan utlandsreportagens i detta avseende 
förändrade relation till övriga texter i tid-
ningen sammanhänga med en förändring i 
tillkomstsituationen; utlandsrapporterandet 
har upphöjts från notisöversättning till mer 
självständig politisk korrespondens och ana-
lys. 

Den stora figuren ovan visar att högre 
frekvens nödvändiga än parentetiska relativ-
satser i bisatsinskott är det normala för-
hållandet 1964, medan högre frekvens pa-
rentetiska än nödvändiga är det normala 
1890. Tydligast är den för tidsplanet typiska 
relationen i kulturartiklarna 1890 och i le-
darna 1964. Undantagen från det normala 
är 1890 ledarna och 1964 sportartiklarna. 
När det gäller ledarna 1890 (och kanske 
också 1964) kan detta verka överraskande; 
man väntar sig här måhända en ganska hög 
grad av svårlästhet även i detta avseende. 



Möjligen hänger den låga frekvensen paren-
tetiska relativsatser i bisatsinskott samman 
med ledarnas egenskap av appell, argument, 
övertalning. Då syftet är att övertyga läsaren 
om någonting, slopas biomständigheterna, 
parenteserna. 

Sportartiklarria 1964 har totalt sett låg 
frekvens bisatsinskott. Excerperingens resul-
tat överensstämmer alltså med ett mera all-
mänt intryck av ledighet hos sportspråket - 
utom på en punkt: frekvensen pareritetiska 
relativsatser i bisatsinskott är påfallande hög 
(högre än i ledarna och kulturartiklarna) 
och sportartiklarna är 1964 ensamma om att 
ha högre frekvens parentetiska än nödvän-
diga relativsatser i bisatsinskott. 

Attributiva particip 

De syntaktiska typerna 2-4 (se ovan) måste 
här förbigås. Den femte och sista kategori 
som tills vidare undersökts är frarnförställda 
attributiva particip med bestämningar, sva-
rande mot satser (apcmb). Jag skall här en-
dast i största korthet redogöra för några re-
sultat av denna del av undersökningen. Först 
två typexempel: 

För dagen må det vara nog att hänvisa den 
i detta ämne vetgirige till en mycket upp-
lysande och tillförlitlig urkund, ett dr 

1855 tryckt betänkande, utarbetadt af en 
af dåvarande öfverståthållaren tillsatt ko-
mité. (DN 14.1.1890, Ledare) 

folket behövde en idealism för att 
ersätta den handlingskraften försvagande 
rationalismen, ... (DN 20.5.1964, Kul-
tur) 
Alla attributiva konstruktioner av detta 

slag där huvudordet till formen är ett verb 
i perfekt eller presens particip har excer-
perats. De två grupperna hålls åtskilda i 
sammanräkningen och betecknas 1 (perfekt) 
resp. II (presens particip). 

Frekvensräkningen ger följande resultat: 

Frekvens attributiva particip med bestämningar, 
svarande mot satser i de olika textslagen 1890 

Textslag Frekvens 
apcmb 1 apcmb II apcmb 1-II 

Kultur 	4,24 1,75 5,99 
UtlR 	3,92 0,90 4,82 
Ledare 	3,29 1,13 4,41 
AlmR 	3,08 1,32 4,41 

Hela mat. 3,47 1,22 4,69 

Frekvens apcmb i de olika textslagen 1964 

Textslag Frekvens 
apcmb 1 apcmb II apcmb 1-II 

Ledare 1,87 0,23 2,11 
Kultur 1,10 0,26 1,36 
UtIR 1,05 0,13 1,18 
Sport 0,41 0,58 0,99 
A1mR 0,60 0,36 0,96 
Kåseri 0,09 0,17 0,26 

Hela mat. 0,87 0,29 1,16 

Det visar sig, kanske inte överraskande, att 
den aktuella syntaktiska konstruktionen före-
kommer fyra gånger så ofta i det äldre ma-
terialet som i det yngre (4,69 resp. 1,16 
apcmb/l 000 ord). Även i detta avseende 
har alltså en tydlig »förenkling» ägt rum. 
(Den underliggande hypotesen är fortfaran-
de att kategorin apcmb är typisk skriftspråk-
hg och därför gör texten »tung».) 

Av alla textslag intar kulturartiklarna 
1890 - som vanligt 	den högsta platsen 
i stilvärdesskalan. 1 det moderna materialet 
har ledarna högst frekvens apcmb, varefter 
följer kulturartiklar och utlandsreportage. 
Det kan vara värt att notera att stilvärdes-
skalan för apcmb till nästan alla delar stäm-
mer överens med den som erhölls då me-
ningslängden användes som stilkriterium. 1 
fråga om frekvensen bisatsinskott var där-
emot ordningsföljden mellan ledare, kultur-
artiklar och utlandsreportage en helt annan. 

Det kan också vara givande att närmare 
betrakta förhållandet mellan frekvensen 
apcmb med perfekt respektive presens parti-
cip som huvudord i konstruktionen (under-
typ 1 resp. II). Tabellerna visar att sport-
artiklarna av alla textslag 1964 har den 
högsta frekvensen apcmb/II och att de dess-
utom är det enda textslag, förutom kåserier-
na (där dock frekvensen apcmb överhuvud 
är exceptionellt låg), som har högre frekvens 
presens än perfekt particip som huvudord 
i konstruktionen. Det omvända förhållandet 
- alltså högre frekvens apcmb/I än apcmb/ 
II - är annars det normala för alla texter 
både 1890 och 1964. Det som här ger ut-
slag är för sportspråket mycket typiska for-
muleringar av följande slag: 

011i Mäki vann fullt allright över 
den hårt forcerande tysken Furcht. (DN 
9.5.1964, Sport) 
Här läggs alltså ytterligare ett drag till 

den avvikande bild som språket på tid- 
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ningens sportsidor synes erbjuda; tidigare 
har ju framkommit att sportspråket i över-
raskande hög grad använder parentetiska 
relativsatser. Det börjar bli tydligt att denna 
genrestil inte bara har ett särpräglat ord- 
val 	något som man knappast behöver en 
statistisk genomgång för att kunna be- 
lägga 	utan också en egen syntaktisk ka- 
raktär. De syntaktiska typer det här gäller 
är självfallet inte till sin förekomst begrän-
sade till sportsidornas språk, men de brukas 
uppenbarligen i särskild utsträckning där. 

För att om möjligt klarlägga fler rele-
vanta skillnader mellan tidsplanen och text-
slagen har vi ansett det lämpligt att under-
söka de attributiva participkonstruktionerna 
även från andra utgångspunkter än de nyss 
redovisade. Det gäller nu typen av »omfatt-
ning» och arten av de participet underord-
nade bestämningar som ingår i konstruk-
tionen. Analysen omfattade fyra typer, men 
jag inskränker mig här till att redogöra för 
en av dem. 

Genitivomfattning (APCMB :A) 

Den viktigaste av undertyperna innehåller 
sådana fall där ett substantiv i genitiv eller 
ett possessivt pronomen (eller personligt pro-
nomen i genitiv) skils från sitt huvudord av 
det attributiva participet och dess under-
ordnade bestämningar. Typexempel: 

sina den 13 januari ingångna svar... 
(DN 29.1.1890, Ut1R) 

Banaheris med 1,500 man besatta po-
sition ... (DN 7.1.1890, UtlR) 
Konstruktioner av denna typ kan troligen 

betraktas som mer svårlästa än andra; ge-
nitivformen (och i någon mån även posses-
sivpronomenet) har starkare betydelseladd- 
ning än en enkel artikel 	det är inte ett rent 
formord 	och måste hållas i minnet tills 
huvudordet (substantivet) uppfattats, för att 
uttryckets grammatiska och semantiska 
struktur över huvud skall bli klar. Betydelse-
mönstret är här fastare knutet, men må-
hända också mera varierande, än i de flesta 
andra apcmb. 

Något som troligen mycket bidrar till att 
göra APCMB:A mer »komplicerade» är att 
upplösningen till en relativ bisats inte kan 
göras lika formelartad som för andra apcmb. 
Omskrivningens utseende synes vara beroen-
de dels av om omfattningsordet är ett sub-
stantiv i genitiv eller ett possessivt prono-
men, dels av om huvudordet i apcmb är 
ett perfekt eller presens particip, och dels  

också - och kanske detta är det mest in-
tressanta - av rneningssammanhanget och 
betydelsen hos participverbet. 

Då huvudordet i attributivkonstruktionen 
är ett presens particip torde omfattningsor-
det alltid förbli genitivattribut även vid om-
skrivningen till relativ bisats, men när hu-
vudordet är ett verb i perfekt particip, synes 
dess funktion i omskrivningssatsen vara be-
roende av betydelsen hos perfektparticipet 
och av meningssammanhanget. Omfattnings-
ordet kan behålla sin funktion som genitiv-
attribut: 

Det är att beklaga att skolra'dens här an-
tydda uppgifter blifvit sedan den tiden allt 
för litet beaktade, . . . (DN 14.1.1890, Le-
dare) 
Omskrivning: 
Det är att beklaga att skolrådens upp-
gifter, som här antytts, sedan den tiden 
blifvit allt för litet beaktade, 
Men 	genitivattributet-omfattningsordet 

kan också få en helt ny funktion i den rela-
tiva bisats som erhålls vid omskrivning. Det 
verkar som om det då i allmänhet skulle 
förvandlas till subjekt: 

Och bredvid detta ekonomiska förödelse-
program skall man kanske erbjuda ett an-
nat af lika farlig beskaffenhet: ett försök 
att ytterligare inskränka svenska folkets 
under hårda strider förvärfvade yttrande-
frihet, sådan den är tryggad genom nu 
gällande tryckfrihetsförordning. (DN 16. 
1.1890, Ledare) 
Omskrivning: 

ett försök att ytterligare inskränka den 
yttrandefrihet som svenska folket förvärf-
yat under hårda strider. 
(Vi menar naturligtvis inte att sådana 

delomskrivningar alltid skulle passa in i me-
ningarna sådana de står. Härtill fordras 
många gånger mycket större ingrepp i fram-
ställningens syntaktiska struktur.) 

Genitivomfattningen har i hela materialet 
från 1890 en frekvens av 0,38 fall per 1 000 
ord och i 1964-materialet av 0,18/1 000 ord, 
dvs, förekomsten har minskat med ungefär 
hälften under de 74 åren. Minskningen fal-
ler nästan uteslutande på sådana konstruk-
tioner där omfattningsordet är ett substan-
tiv i genitiv (från 0,26 till 0,07/1 000 ord), 
medan de där omfattningsordet är ett pos-
sessivpronomen förekommer ungefär lika ofta 
i texterna från 1964 som i de från 1890 
(0,11 resp. 0,12/1 000 ord). 

Dessa siffror kan sägas i stort sett stödja 
den allmänna hypotesen om skriftspråkets 
förenkling under 1900-talet. Men om man 



tar hänsyn till andelen genitivomfatt-
ningar i apcmb-materialet, får man ett annat 
intryck. Det visar sig att genitivomfatt-
ningarnas andel av detta material n ä s t a n 
fördubblats i det moderna tidningssprå-
ket jämfört med det äldre (15,46 resp. 
8,16 %). Den minskning av förekomsten av 
attributiva particip med bestämningar - 
som vi tidigare provisoriskt tolkat som en 
förenkling 	har alltså främst gått ut över 
enklare typer av apcmb, medan den »tyng-
re» typen med genitivomfattning har behållit 
sin ställning bättre. 

Kulturartiklarna har den högsta frekven-
sen apcmb med genitivomfattning av alla 
textslag både 1890 och 1964. De har dess-
utom den största andelen sådana konstruk-
tioner i båda materialen - och denna an-
del har nära nog fördubblats 1964 jämfört 
med 1890. Proportionen i andelsstegringen 
är alltså ungefär densamma som i mate-
rialet som helhet. Kulturartiklarna kan där-
för i detta speciella avseende synas ha be-
hållit sin relativa grad av svårlästhet (dvs. 
i jämförelse med övriga textslag i samma 
tidsplan). Ytterligare en omständighet till-
kommer dock: den omkastning av andelen 
genitivomfattningar med substantiv i geni-
tiv respektive possessivpronomen som omfatt-
ningsord vilken skett mellan 1890 och 1964 är 
särskilt tydlig i kulturartiklarna; sålunda har 
andelen APCMB:A där omfattningsordet är 
ett substantiv i genitiv minskat från 17,07 
till 4,76 %, medan andelen konstruktioner 
där omfattningsordet är ett possessivprono-
men (eller ett personligt pronomen i geni-
tiv) har ökat sin andel från 2,44 till 
33,33 %. Detta kan sägas tyda på en par-
tiell förenkling; substantiv i genitiv i denna 
ställning gör sannolikt ett »tyngre» intryck i 
det avseendet att de inför ett nytt seman-
tiskt element i meningen, vilket inte är fal-
let med possessivpronomina. För övrigt är 
substantiv i genitiv (som ju kan utbildas 
med attribut) oftast längre i ord och stavel-
ser räknat än possessivpronomina. 

Frekvensen i ledarna av alla slags apcmb 
har sjunkit mindre än i övriga texter: från 
4,41 till 2,11 fall/1 000 ord, alltså med unge-
fär hälften. Detta avspeglas även när det 
gäller genitivomfattningarna: ledarna har (i 
båda tidsplanen) den näst efter kulturartik-
larna högsta frekvensen APCMB:A. Dock 
har minskningen av APCMB:A följt med 
minskningen av alla slags apcmb närmare 
än i t. ex. kulturartiklarna. Andelstalet för 
APCMB:A i ledarna har därför ökat med 
endast en åttondel mellan 1890 och 1964. 

Det betyder att stilen i ledarna i dessa av-
seenden har hållit sig mera konstant än i 
övriga textslag, och att den därför i rela-
tion till övriga genrestilar i samma tidsplan 
förändrats påtagligt. 

Någon entydig bild framträder inte efter 
denna analys. Försöksvis kunde man formu-
lera en tolkning sålunda: den relativt svår-
lästa typen apcmb med genitivomfattning 
har fått större andel i massan apcmb, eme-
dan den torde svara mot ett starkt uttrycks-
behov och inte lika lätt kan ersättas av 
andra konstruktioner. Helt opåverkad av 
stilens strävan mot talspråklig enkelhet är 
dock inte själva den syntaktiska typen, vil-
ket visar sig i att stilkänslan numera hellre 
»väljer» det formellt och betydelsemässigt 
enklare alternativet av två undertyper i ka-
tegorin. Då en svår syntaktisk typ gör mot-
stånd mot förenklingstendenserna, får den 
själva sitt innehåll förändrat i riktning mot 
större enkelhet. 

Nästa steg i den pågående undersökningen 
blir naturligtvis att utvidga exceperingen till 
fler tidningar av olika slag. Vi avser att 
först gå igenom en aftontidning (Aftonbla-
det) på samma sätt som skett med Dagens 
Nyheter, därefter torde någon medelstor 
landsortstidning komma ifråga. Det är också 
vår önskan att småningom kunna behandla 
material från en tidpunkt mellan 1890 och 
1964, exempelvis någon årgång på 1920-
talet, den svenska pressens nydaningsperiod. 
Då materialet nått det omfånget, kan det 
göra anspråk på att anses representativt för 
svensk tidningsstil vid de olika tidpunkter-
na. Man vill gärna tänka sig att intressanta 
språkliga skillnader mellan morgon- och 
kvällspress skall låta sig avslöja vid den fort-
satta excerperingen. Detta är dock tills vi-
dare bara en förmodan. 

Undersökningen vill i första hand vara 
rent deskriptiv. Vi har inte i någon större 
utsträckning givit oss in på tolkningar av de 
vunna resultaten. Redan nu kan man dock 
konstatera att den språkliga utvecklingen så-
dan den speglas i tidningsstilen ingalunda är 
entydig. Den förenkling i riktning mot tal-
språket som kan iakttas har inte verkat lika 
starkt i alla de valda syntaktiska kategorier-
na eller i alla textslagen. Troligen är genre-
tillhörigheten hos en viss text en starkt ver-
kande faktor i stilutvecklingen, vilken kan 
öva inflytande på även så fasta företeelser 
som realiserandet av språkets syntaktiska 
möjligheter. Ämnet och situationen ger i 
många avseenden stilen. Detta är omständig- 
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heter av största vikt, när man försöker skaffa 
sig en uppfattning om hur pressens språk-
liga inflytande verkar på olika läsargrupper. 

1 vissa kategorier - t. ex. de attributiva 
participen med bestämningar - har för-
ändringarna skett på ett mycket intrikat 
sätt. Att »förklara» undersökningens resul-
tat på sådana punkter är utomordentligt 
svårt. Man skulle här vilja kunna jämföra 
olika syntaktiska typers struktur mer in-
gående än som för närvarande är möjligt. 
Att tala om »alternativ» till en syntaktisk 
typ kan i nuvarande läge för det mesta inte 
bli annat än lösa förmodanden. En modern 
deskriptiv grammatik för svenska språket 
framstår som en nödvändighet. 

En framkomlig väg när det gäller värde-
ringen av olika syntaktiska särdrags »svår-
lästhet» är, som tidigare nämnts, att göra 
prov med läsarreaktioner. Den psykologiska 
och pedagogiska vetenskapen erbjuder här 
metoder som kan användas, när man väl 
fastställt vad man skall låta läsarna re-
agera på. Utöver sitt rent deskriptiva syfte 
kan denna undersökning tjäna till att ge 
anvisningar för utarbetandet av sådant test-
underlag. 

Den syntaktiska inventeringen av mate-
rialet kan vidgas ytterligare. Det vore t. ex. 
av stort intresse att undersöka förekomsten 
av bisatser överhuvud med avseende på art 
och funktion. Redan excerperingen av bi-
satsinskott avslöjade förskjutningar från vissa 
typer av bisatser till andra; sådana föränd-
ringar borde studeras närmare. 

En ordförrådsundersökning är ett alltför 
stort företag för att man skall reflektera på 
att utföra den inom ramen för den forskning 
som nu pågår. Stort upplagda ordförråds-
undersökningar av bl. a. tidningsspråk be-
drivs för övrigt redan vid Institutet för 
svensk språkvård och under docent Sture 
Alléns ledning vid institutionen för nordiska 
språk i Göteborg. Någon anspråkslösare form 
av ordvalsstudium kunde dock tänkas ingå 
i vårt arbete; man kan t. ex. undersöka 
frekvensen av alternativa ord av typen ej/ 
icke/inte, blott/endast/bara, ungefär som Sven 
Engdahl har gjort i sin avhandling på ett 
tämligen litet material. 

Undersökningen tar naturligtvis inte hän-
syn till språkvårdande synpunkter; norme-
ringen av språkbruket är ingen angelägenhet 
för forskningen. Man kan däremot tänka sig 
att språkvården drar nytta av forskningen. 
Sålunda förefaller det rimligt att en grund-
lig beskrivning av tidningsspråket kan ge 
goda uppslag för t. ex. språkundervisningen  

vid journalistinstituten och även i skolorna, 
i synnerhet om resultaten från sådana de-
skriptioner fått genomgå en språkpsykologisk 
prövning. 

Namn på stater och na-
tionalitetsbeteckni ngar 

1 »Nordiska språkfrågor 1959 och 1960» 
(Skrifter utgivna av Nämnden för svensk 
språkvård 24, 1961) publicerades en för-
teckning över namn på stater, kolonier osv. 
och deras huvudstäder samt nationalitets- 
beteckningar. 	Nationalitetsbeteckningarna 
(substantiv och adjektiv) anges i denna 
förteckning utom på svenska även på danska 
och norska (såväl bokmål som nynorsk). På 
grund av de senaste årens politiska utveck-
ling, framför allt tillkomsten av nya stater, 
är förteckningen inte längre helt aktuell. 
Vidare har det av olika skäl visat sig ända-
målsenligt att ändra en del nationalitetsbe-
teckningar. Dessa ändringar har i huvudsak 
gjorts i samråd mellan Nämnden för svensk 
språkvård och Utrikesdepartementet. 

Utrikesdepartementet utarbetade 1963-
1964 med hjälp av nämnden en egen lista 
över statsnamn och nationalitetsbeteckningar. 
Denna lista upptog de stater som Sverige 
har diplomatiska förbindelser med och ut-
sändes i april 1964 såsom ett cirkulär från 
UD till svenska beskickningar och konsulat 
m. fl. 1 listan upptogs av praktiska skäl en-
dast ett inbyggarnamn och ett nationalitets-
adjektiv för varje stat, medan det i nämndens 
ursprungliga förteckning i vissa fall fanns 
dubbelformer. UD:s lista, kompletterad med 
några nya stater och beteckningar, har inta-
gits i de skriv- och redigeringsregler (»TT-
språket») som Tidningarnas Telegrambyrå 
utgav hösten 1965. 

UD:s lista av 1964 (med vissa tillägg 
1965) är utgångspunkten för den här publi-
cerade förteckningen, som dock har kom-
pletterats med ett antal namn på stater och 
andra viktiga områden jämte nationalitets-
ord till dessa. Alla uppgifter som inte före-
kommer i UD:s lista har här av praktiska 
skäl satts inom parentes. Uppgifterna inom 
parentes betraktas av nämnden i regel så-
som likvärdiga med övriga uppgifter. 1 de 
fall där listan upptar dubbla statsnamn eller 
nationalitetsord, varav ett står inom paren- 
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tes, rekommenderar nämnden det alterna- saknas svenska nationalitetssubstantiv eller 
tiv som står först, dvs, icke inom parentes. 	nationalitetsadjektiv, vilket har markerats 
Till några få namn (t. ex. Elfenbenskusten) 	med ett streck i kolumnen i fråga. 

Statsnamn 

Afghanistan 
Albanien 
Algeriet 
Andorra 
(Angola 
Argentina 
Australien 
Belgien 

Bolivia 
(Bhutan 
Brasilien 
Bulgarien 
Burma 
Burundi 
Cambodja 
Canada 
Centralafrikanska 
republiken 
Ceylon 

Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Cypern 

Dahomey 
Danmark 
Dominikanska republiken 
Ecuador 
(Egypten, se Förenade 
arabrepubliken) 
Elfenbenskusten 
Etiopien 
Filippinerna 
Finland 

(Formosa el. Taiwan 
Frankrike 
(Färöarna 
Förenade arabrepubliken 
Förenta staterna (USA, 
Amerikas förenta stater) 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Grekland 

Nationalitet ssubstantiv 

afghan 
alban 
algerier 
andorran 
angolan 
argentinare 
australier (australiensare) 
belgier 
(om folkgrupper: 
flamländare; vallon) 
bolivian 
bhutan 
brasilianare (brasilian) 
bulgar 
burmes (burman) 
burundier 
cambod jan 
kanadensare 
(centralafrikan) 

ceylones 
(om folk: singales) 
chilenare (chilen) 
colombian 
costarican 
kuban (cuban) 
cypriot (cyprier) 

dahomeyer (dahomeyan) 
dansk 
dominikan 
ecuadorian 

etiopier (etiop) 
filippinare 
finländare 
(finskspråkig: finne 
(svenskspråkig: finlands-
svensk) 
formosan 
fransman 
färing, äv. färöing 
egyptier (arab) 
amerikan 

gabones (gabon) 
gambier 
ghanan (ghanes) 
grek 

Nationalit etsad jektiv 

afghansk 
albansk (albanesisk) 
algerisk 
andorransk 
angolansk) 
argentinsk 
australisk (australiensisk) 
belgisk 
(flamländsk; vallonsk) 

boliviansk 
bhutansk) 
brasiliansk 
bulgarisk 
burmesisk (burmansk) 
burundisk 
cambodjansk 
kanadensisk (kanadisk) 
(centralafrikansk) 

ceylonesisk 
(singalesisk) 
chilensk 
colombiansk 
costaricansk 
kubansk (cubansk) 
cypriotisk (kulturgeogr.: 
cyprisk) 
dahomeysk 
dansk 
dominikansk 
ecuadoriansk 

etiopisk 
filippinsk 
finländsk 
(finsk) 
(finlandssvensk) 

formosansk) 
fransk 
färöisk) 
egyptisk (arabisk) 
amerikansk 

gabonsk 
gambisk 
ghanansk (ghanesisk) 
grekisk 
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Statsnamn 	 Nationalitetssubstantiv 	Nationalitetsadjektiv 

Guatemala 
Guinea 
Haiti 
(Holland, se Neder- 
länderna) 
Honduras 
(Hongkong) 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran (Persien) 
Irland (Eire) 
Island 
Israel 
Italien 
Jamaica 
Japan 
Jordanien 
Jugoslavien 
Kamerun 
(Kashmir) 
Kenya 
Folkrepubliken Kina 
Kongo [Léopoldville] 
Kongo [Brazzaville] 
Republiken Korea 
(Sydkorea; Nordkorea) 
Kuwait 
Laos 
Libanon 
Liberia 
Libyen 
Liechtenstein 
Luxemburg (Luxembourg) 
Madagaskar 
Malawi 
Malaysia 
Maldiverna 
Mali 
Malta 
Marocko 
Mauretanien 
Mexico 
(Moambique, Mosambik 
Monaco 
Mongoliet 
Nederländerna (Holland) 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Norge 
(Nya Guinea) 
Nya Zeeland 
(Oman 
Pakistan 

guatemalan (guatemaltek) 
guinean 
haitian 

honduran 

indier 
indones 
irakier (iraker) 
iranier (perser) 
irländare (irer) 
islänning 
israel 
italienare 
jamaican (jamaikan) 
japan 
jordanier (jordan) 
jugoslav 
kamerunare 

kenyan 
kines 
kongoles 
(kongoles) 
korean 

kuwaitier (kuwaitan) 
laotier (laot) 
libanes 
liberian (liberier) 
libyer 
liechtensteinare 
luxemburgare (-ou-) 
madagask (madagass) 
malawier 
malaysier 
maldiver 
malier 
maltesare (maltes) 
marockan 
mauretanier 
mexikan 
mosambik 
monegask 
mongol 
nederländare (holländare) 
nepales 
nicaraguan 
nigerer 
nigerian 
norrman 

nyzeeländare 
oman 
pakistanare (pakistan) 

guatemalansk 
guineansk 
haitisk (haitiansk) 

honduransk 

indisk 
indonesisk 
irakisk 
iransk (persisk) 
irländsk (irisk) 
isländsk 
israelisk (israelsk) 
italiensk 
jamaicansk (jamaikansk) 
japansk 
jordansk (jordanisk) 
jugoslavisk 
kamerunsk 

kenyansk 
kinesisk 
kongolesisk 
(kongolesisk) 
koreansk 

kuwaitisk (kuwaitansk) 
laotisk 
libanesisk 
liberisk 
libysk 
liechtensteinsk 
luxemburgsk (-ou-) 
madagaskisk (madagassisk) 
malawisk 
malaysisk 
maldivisk 
malisk 
maltesisk 
marockansk 
mauretansk 
mexikansk 
mosambikisk) 
monegaskisk 
mongolisk 
nederländsk (holländsk) 
nepalesisk 
nicaraguansk 
nigerisk 
nigeriansk 
norsk 

nyzeeländsk 
omansk) 
pakistansk 
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Statsnamn 	 Nationalitetssubstantiv 	Nationalitetsadjektiv 

Panamk 
Paraguay 
Peru 
Polen 
Portugal 
(Puerto Rico 
(Rhodesia 
Ruanda 
Rumänien 
Salvador 
San Marino 
Saudi-Arabien 
Schweiz 
Senegal 
Sierra Leone 
Singapore 
Somalia 
Sovjetunionen 

Spanien 
Storbritannien 
Sudan 
Sydafrika 
Synen 
Tanzania 
Tchad 
Thailand (Siam) 
Tjeckoslovakien 

Togo 
Trinidad och Tobago 
Tunisien 
Turkiet 
Förbundsrepubliken Tysk- 
land (Västtyskland) 
(Tyska demokratiska re- 
publiken, östtyskland) 
Uganda 
Ungern 
Uruguay 
(USA, se Förenta staterna) 
Vatikanstaten 
Venezuela 
Republiken Vietnam 
(Sydvietnam; 
Nordvietnam) 
Västra Samoa 
Yemen 
Zambia 
österrike 
övre Volta 

panaman 
paraguayare 
peruan 
polack 
portugis 
puertorican 
rhodesier 
ruandier 
rumän 
salvadoran 

saudi-arab (arab) 
schweizare 
senegales 
sierraleonier 
singaporian 
somalier 
(sovjetryss, ryss) 

spanjor 
britt 
sudanes (sudan) 
sydafnikan 
syner 
tanzanier 
tchadier 
thailändare (siames) 
tjeckoslovak 
(om folkgrupper: tjeck, 
slovak) 
togoles 
trinidadier 
tunisier 
turk 
tysk 

ugaridier 
ungrare 
uruguayare 

venezolan (venezuelan) 
vietnames 

samoan 
yemenit 
zambier 
österrikare 
voltan 

panamansk 
paraguaysk 
peruansk 
polsk 
portugisisk 
puertoricansk) 
rhodesisk) 
ruandisk 
rumänsk 
salvadoransk 

saudi-arabisk (arabisk) 
schweizisk 
senegalesisk 
sierraleonsk 
singaporiansk 
somalisk 
sovjetisk (sovjetsk, 
sovjetrysk, rysk) 
spansk 
brittisk 
sudanesisk (sudansk) 
sydafrikansk 
syrisk 
tanzanisk 
tchadisk 
thailändsk (siamesisk) 
tjeckoslovakisk 
(tjeckisk; slovakisk) 

togolesisk 
trinidadisk 
tunisisk 
turkisk 
tysk 

ugandisk 
ungersk 
uruguaysk 

venezolansk (venezuelansk) 
vietnamesisk (vietnamsk) 

samoansk 
yemenitisk 
zambisk 
österrikisk 
voltansk 
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Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svensk språk-
vård eller till tidskriften. Om inget annat an-
ges har frågorna besvarats av tidskriftens re-
daktör. Förkortningar: SAOB = Svenska 
Akademiens ordbok SAOL = Svenska Aka-
demiens ordlista (9 upplagan). 

För »obekväm arbetstid» utgår ofta särskilt 
lönetillägg. Detta tillägg kallas ibland obe-
kvämlighetstillägg, ibland obekvämhet still-
lägg. Vilket av dessa ord är lämpligast? 

Orden obekvämlig och obekvämlighet är 
numera sällsynta. De upptas inte i SAOL, 
och i SAOB anges de som »numera föga 
hr.» resp. »numera mindre hr.». Adjek-
tivet obekväm används ju i uttrycket »obe-
kviirn arbetstid», och det lämpligaste är då 
att som substantiv använda obekvämhet, 
också i sammansättningen obekvämhets-
tillägg (som dessutom är en stavelse kor-
tare än obekvämlighetstillägg). 

Hur avstavas ordet skärmytsling? Har det 
inte något med skärm att göra, varför man 
borde avstava skärm-ytsling? 

Skärmytsling är ett ord som via lågtyskan 
har kommit till svenskan från italienskans 
scaromuccia. Detta ord är i sin tur bildat 
till det germanska ord som vi har i for-
men skärm (se t. ex. Wessén, Våra ord). 
Det etymologiska sammanhanget är emel-
lertid för nutida svensk språkkänsla så 
fördunklat att en etymologiserande av-
stavning ter sig onaturlig. Vi vill därför 
rekommendera att man följer huvudre-
geln för svensk avstavning och avstavar 
skär-mytsling (ordet uttalas f. ö. med 
långt ä, se t. ex. Uttalsordlista, utg. av 
Nämnden för svensk språkvård). 

Uttalas koncern med ö- eller ä-ljud i sista 
stavelsen? 

Bägge uttalen är korrekta (se t. ex. språk-
vårdsnämndens uttalsordlista och SAOL), 
men uttalet »konsä'rn» vill vi rekommen-
dera i första hand. 1 andra främmande 
ord på -ern används uttalet »ä'rn», t. ex. 
cistern, intern, kasern, lusern och mo-
dern. Uttalet »konsö'rn» står alltså helt 
isolerat 	det har följt med från engels- 
kan när ordet lånades in i svenskan i bör-
jan av 1900-talet (SAOB:s äldsta belägg 
är från 1919). 

Är det lämpligt att använda ordet dövstum 
i radio och television, när man talar t. ex. 
om  döva barn som undervisas i tal? 

Ordet dövstum används icke numera i 
de officiella beniimningarna på undervis-
ningsanstalter för döva och för lärare vid 
dessa m. m. Ordet har i sådana samman-
hang ersatts med döv. Undervisningsan-
stalten på Manilla heter sålunda numera 
»Statens skolor för döva å Manilla», och 
denna skola tillhör kategorin »Allmänna 
dövskolor» (se t. ex. Statskalendern 1965, 
s. 811). Anledningen till att ordet döv-
stum ersatts med ordet döv på detta sätt 
är att dövstum i regel kan betraktas som 
en olämplig term, eftersom de flesta döva 
med speciell undervisning kan lära sig 
tala. Det förhåller sig också så att många 
döva såras av den äldre beteckningen 
dövstum. Det är enligt vår uppfattning all 
anledning att ta hänsyn både till det offi-
ciella språkbruket och till de dövas in-
ställning i frågan när problem rörande 
döva och dövundervisning berörs i tele-
vision och radio, dvs, att i görligaste mån 
undvika ordet dövstum. 

Ordet dövstum kan dock vara på sin 
plats i vissa undantagsfall, nämligen då 
det används om personer som verkligen 
är både döva och stumma och icke har 
kunnat eller över huvud taget icke kan 
lära sig tala. Denna grupp av dövstumma 
i egentlig mening är dock mycket liten. 

1 tidskriften Språkvård har flera författare 
använt uttrycket ur en viss synpunkt. Bör 
det inte heta från en viss synpunkt? 

Konstruktionen ur 	synpunkt är sedan 
länge den vanligaste i svenskan. Den 
första ordbok som upptar uttrycket tycks 
vara A. F. Dalins Ordbok öfver svenska 
språket (1850-55). Dalin nämner en-
dast prepositionen ur (»Se en sak ur rätta 
s-en»). 1 Östergrens nusvenska ordbok 
(bandet tryckt 1953) anges att både ur 
(som står först) och från kan användas, 
och andra moderna ordböcker ger sam-
ma besked. 1 den konstruktionsordbok 
som Nämnden för svensk språkvård kom-
mer att publicera våren 1966 anges både 
från och ur som korrekta prepositioner i 
detta sammanhang. 

Vi har sannolikt fått vårt uttryck från 
tyskans »von einem Gesichtspunkt aus», 
och det kan vara tyskans (von-) aus som 
ligger bakom vårt ur. 

Att många hellre vill skriva från en 
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synpunkt beror säkert på att de anser 
från vara den logiskt rimligaste preposi-
tionen tillsammans med punkt. Dock in-
går inte ordet punkt i detta uttryck, utan 
synpunkt, ett ord som inte används i 
egentlig betydelse och som tydligen ofta 
inte alls direkt förbinds med ordet punkt. 
1 ett fall synes dock prepositionen från 
ha starkare ställning i förbindelse med 
synpunkt, nämligen då uttrycket komplet-
teras med ordet sett - då skriver man 
vanligen från denna synpunkt sett osv. 

Både stavningen essä och stavningen essay 
förekommer i nutida svenska. Vilken av dem 
är lämpligast? 

SAOL anger att ordet kan stavas an-
tingen essä eller essay. Stavningen essay 
har vi fått från engelskan, medan essä 
torde utgå från den franska formen essai. 
Ordets äldsta belägg i SAOB är från 
1891 (essäist är dock belagt 1871). Be-
nämningen har kommit i allmänt bruk 
genom den franske författaren Mon-
taigne (»Essais» 1580) och den engelske 
författaren Bacon (»Essays» 1597). Med 
hänsyn till ordets och företeelsens historia 
kan både (den engelska) formen essay 
och (den franska) formen essä försvaras 
i svenskan. Dock har formen essay den 
nackdelen att den står helt isolerad i 
svenskan - vi har inget annat ord där 
ett -ay i slutet uttalas som tryckstarkt ä. 
Stavningen essay ger därför dåligt besked 
om ordets uttal, och det torde finnas en 
icke ringa risk för att man börjar ge or-
det engelskt uttal, »ess'ej; ess'i», om den-
na stavning skulle bli helt dominerande. 
Detta skulle leda till onödiga och besvär-
ande dubbelformer i både stavning och 
uttal. Med hänsyn härtill synes essä vara 
den mest praktiska formen (jfr också 
palä, relä, som går tillbaka på franska 
ord på ais). Ur nordisk synpunkt är dock 
essay en lämplig form, eftersom den är 
den enda använda i danskan och norskan 
(även i nynorskan); i dessa språk har man 
dock efter engelskan uttal med tryck på 
första stavelsen. 

Litteratur 

Som nummer 32 i serien Skrifter utgivna av 
Nämnden för svensk språkvård har i decem- 

ber 1965 utgivits Vägledning till Svenska 
Akademiens ordbok, författad av ordboks-
chefen docent Sven Ekbo och docent Bengt 
Loman (pris 8:25). Denna vägledning vän-
der sig såväl till den intresserade allmän-
heten som till universitetsstuderande. Den 
kommer att recenseras i ett senare nummer 
av Språkvård. 

Ordet språkvård 

Språkvård tycks länge ha varit ett ord som 
framför allt har använts av språkmännen 
som ett slags fackord. Det är inte upp-
taget i åttonde upplagan av Svenska Akade-
miens ordlista (1923), däremot i nionde 
upplagan (1950). Östergrens nusvenska ord-
bok är visst den första heisvenska ordbok 
som behandlar ordet (jfr att den stora tysk-
svenska ordbok som gavs ut 1932 under re-
daktion av C. Auerbach, J. Holmberg och 
H. Reutercrona som ö :versättning av tyskans 
Sprachpflege ger »vården om ett språk»). 

Det äldsta kända svenska belägget på 
ordet är enligt meddelande från Svenska 
Akademiens ordboksredaktion från 1806. Det 
är författaren C. G. af Leopold som använ-
der ordet i följande sammanhang: »Dessa 
sednare afvikelser (i grekiskans uttal) . . . be-
visa ingenting annat, än blott en mellantid 
af barbariska sekler,... hvarunder språk-
vården efter hand upphört.» 

Om någon av läsarna känner till ett äldre 
belägg på ordet, skulle redaktionen vara 
tacksam för meddelande om detta. 

Språkvård 1966 

Tidskriften Språkvård kommer att utges 
också under 1966 med fyra nummer, och 
prenumerationspriset är oförändrat 6: 50. 
Prenumeration sker enklast genom att 6: 50 
insättes på postgirokonto 19 74 75 (Nämn-
den för svensk språkvård, Stockholm 0), 
helst före utgången av januari 1966. Första 
numret för 1966 beräknas kunna utsändas i 
februari. 
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