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Journalistelevernas 
språkförståelse 
Av Lars Alf vegren 

Intagningarna till journalisthögskolorna sker 
enbart med hjälp av s. k. psykotekniska an-
lagsprov, sedan man konstaterat att en viss 
behörighetsgräns är uppnådd. Vid rätt-
ningen av de i testen ingående produktpro-
ven medverkar journalisthögskolornas lärare 
i praktiska ämnen. Dessa lärare har under 
de senaste åren tyckt sig kunna iaktta en 
markant försämring i de sökandes språk-
bruk, speciellt vad beträffar stavning och 
meningsbildning. För att i någon mån ut-
röna om en allmän försämring i språkbruket 
var märkbar även hos de elever som placerat 
sig så högt i anlagsproven att de kommit in 
vid högskolorna, har jag vid journalisthög-
skolan i Göteborg under de tre senaste ter-
minerna (vt -73, ht -73, vt -74) anordnat 
ett s. k. diagnostiskt prov med de nyintagna 
eleverna. 

Genom uppläggningen av detta prov har 
jag velat belysa elevernas förmåga till språk-
lig iakttagelse (analys) av olika typer av 
texter, elevernas ordkunskap och deras för-
måga att förstå bildliga uttryck. 

1 proven har deltagit sammanlagt 142 
elever. Frågorna och svaren redovisas nedan. 

Vad för slags framställning är detta? 1 
vad för slags - eller rentav i vilken - 
tidning kan detta ha stått? 

Sosse-jippot 
Socialdemokraternas inbjudan till stock-
holmarna att framlägga "motioner" och 
att bli "stadsfullmäktige för en tid" är ett 
utomordentligt gott uppslag 	som val- 
politiskt limspö. Att det inte är fråga om 
någonting annat än en upptakt till hös-
tens socialdemokratiska valrörelse är så 
uppenbart att det står utom varje diskus-
sion. 

För att göra det riktigt bekvämt för 
stockholmarna har upphovsmännen till 
denna nya form av valrörelse formulerat 
13 motioner. Det är bara att förorda en 
eller flera av dessa, om man inte vill hitta 
på något själv. Det bör inte vara svårt att 
acceptera alla, eftersom det rör sig om 
önskemål som praktiskt taget alla stock- 

holmare är ense om. Skall vi ta några ex-
empel 

Det faller av sig självt som gamla 
gärdsgårdar att stockholmarna vill ha 
ökad bostadsbebyggelse, att sjukhusbygget 
i Enskededalen skall forceras, att bättre 
poliklinikförhållanden skall skapas, att 
skolan skall få alla resurser den behöver, 
att vi får så stora friluftsområden som 
möjligt, att vi skall få flera nya bollpla-
ner, att barnens legitima behov av lekut-
rymmen skall tillgodoses etc, etc. Det 
skulle vara intressant att se den stockhol-
mare som avvisar sådana allmänt hållna 
önskemål. 

Man kan vara alldeles lugn för att den 
socialdemokratiska stadsfullmäktigegrup-
pen får en massa ja-sägare till dessa för-
slag. Det styr man efter välkänt mönster 
om genom att se till att de socialdemo-
kratiska församlingsföreningarna, fackför-
enings- och fackförbundsstvrelser inom 
LO m. fl. gör sin plikt och sänder in mo-
tioner. Dessa socialdemokratiska eller so-
cialdemokratiskt styrda organisationer är 
liksom ett instrument att spela på vid be-
hov. Vi har i friskt minne hur det gick till 
i slutet av 50-talet, dvs, före det socialde-
mokratiska maktövertagandet i Stadshu-
set. Då spelade man på detta instrument. 
På så sätt kan man åstadkomma någon-
ting som ser ut som en överväldigande 
opinion bland stockholmarna. 

Den socialdemokratiska aktionen går ut 
på att låta den vanlige medborgaren 
"göra sin röst hörd, även om det sker 
utanför kretsen av valda stadsfullmäkti-
ge". Det låter bra. Men det skulle ha låtit 
ändå bättre om socialdemokraterna kun-
nat frigöra sig från sitt förgångna när det 
gäller appellen till "vanliga medborgare". 

Från mitten av 40-talet och under hela 
50-talet kämpade den liberala stadsfull-
mäktigegruppen för att stadsdelsråd skulle 
införas. De skulle få precis samma funk-
tion som det socialdemokratiska val-jip-
pot syftar till. De skulle bland annat bli 
kanaler för den allmänna opinion som 
man mellan valen nu i rätt stor omfatt-
ning inte får grepp på eller som man neg-
ligerar. Stadsdelsråden skulle bli en per-
manent institution och inte bara ett till-
fälligt val-jippo. 

Men dessa stadsdelsråd har socialde-
mokraterna saknat intresse för. En liberal 
gruppmotion om införande av stadsdels- 
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råd avsågades med förenade krafter av 
socialdemokraterna och högern. Visserli-
gen under vederbörliga bugningar för det 
goda ändamålet, ty man kunde ju inte 
säga direkt ut att man inte vill uppmärk-
samma den lokala allmänna opinionen i 
de skilda stadsdelarna. Men ett nej blev 
det. 

Har man på den socialdemokratiska 
kanten nu genomgått en sinnesändring? 
Är det nu aktuella motionerandet och va-
let av "extra" stadsfullmäktige ett utslag 
av att man verkligen vill ge den lokala 
allmänna opinionen en chans att göra sig 
hörd? Det förefaller högst osannolikt att 
så är förhållandet. Men om det ändå 
skulle ligga en verklig åsiktsändring 
bakom detta val-jippo, ja, då borde det 
vara bäddat för att införa en permanent 
möjlighet för stockholmarna att få lokala 
opinioner beaktade. Då borde stadsdels-
råden kunna införas genom socialdemo-
kraternas och folkpartiets förenade kraf-
ter. 

En sak är säker: förslaget om stadsdels-
råd har framtiden för sig och det inte 
bara i Stockholm. Kommunreformen med 
sammanslagning av småkommuner till 
större enheter kommer att aktualisera be-
hovet av lokala opinionskanaler på många 
håll. Stockholm, som har så goda erfaren-
heter av det numera slopade Spångarå-
dets verksamhet, borde gå i spetsen för 
den utveckling som kan väntas på detta 
område. 

Texten är en ledare ur Expressen 1962-
03-05 (finns i Alfvegren, Tidningssvenska, 
3:e uppl., 1970, s. 25). 

Av svaren framgår, att de flesta anser att 
texten bör ha stått som ledare i en folkpar-
tistisk (liberal) Stockholmstidning. 1 valet 
mellan Dagens Nyheter och Expressen får 
Dagens Nyheter de flesta rösterna, vilket är 
anmärkningsvärt. Expressens rubrik, ordval 
och stil 1962 definieras som hörande till 
Dagens Nyheter 1973-1974. Det förtjänar 
också påpekas att 7 elever anser att texten 
kan ha stått i Svenska Dagbladet och 7 ele-
ver hänför den till Göteborgs-Posten. 

2. Vilket betyg får de olika skådespelarna i 
följande utdrag ur en recension? 

Tråkigt nog hade den utomordentliga 
skådespelaren Roland Söderberg ännu en 

gång blivit förhindrad att medverka i en 
bärande roll i Uppsala. 1 stället för att få 
se honom trumma in sin konstnärliga 
kompetens i det allmänna medvetandet 
fick vi se Toivo Pawlo som en lindrigt 
sagt fullgod ersättare. För mig har Pawlo 
hittills framför allt varit den demoniske 
publikdomptören med en diktion som 
skrämmer genom sin kombination av smy-
gande långsamhet och osviklig exakthet. 
Nu - som italienaren Grimaldi - var 
han plötsligt omvandlad till en slängig 
och nonchalant latinare med strömmande 
ordflöde, vittfamnande åtbörder och den 
ynkligaste handfallenhet när det gällde 
att sätta hårt mot hårt. Hans tempera-
mentsexplosioner var på samma gång ko-
lossalt medryckande och kolossalt kortva-
riga. Liksom Gunnel Lindblom hade han 
därtill en mänsklig värdighet som inte 
övergav honom ens på livets botten. 

Texten är ett utdrag ur en teaterrecen-
sion av Urban Stenström ur Svenska Dag-
bladet 1963-1 1-16 (finns i Alfvegren, a. a. 
s. 37). Vid tidigare analysövningar har det 
visat sig, att speciellt meningen "1 stället för 
att få se honom trumma in sin konstnärliga 
kompetens i det allmänna medvetandet fick 
vi se Toivo Pawlo som en lindrigt sagt full-
god ersättare" har uppfattats som negativ 
för Pawlo. 

Av svaren framgår, att de flesta, 83 %, 
uppfattar recensionsutdraget som positivt 
för de medverkande skådespelarna. 17 % 
anser sålunda att betyget är tvetydigt eller 
negativt för Pawlo. 

3. Hur mycket skall kommun och pensionär 
egentligen betala för fotvård enligt denna 
notis? 

Lindesbergs sociala centralnämnd har 
upprättat förslag till normer för fotvården 
inom kommunen och syftet har varit att 
skapa mera jämlikhet beträffande pensio-
närernas kostnader för denna vård. En 
tanke har också varit att kunna hålla gäl-
lande budgetanslag. Pensionärer, som inte 
bor på ålderdomshem, skall utrustas med 
fotvårdskort och det berättigar till åtnju-
tande av kommunal subvention. Av avgif-
ten till fotvårdsspecialisten, f. n. 16 kr, 
skall pensionär och kommun betala lika 
stor andel upp till maximal läkarvårds-
taxa, f. n. 12 kr, och skall gälla även för 
pensionär på ålderdomshem. 



Texten är hämtad ur Nerikes Allehanda 
1973-02-09. Enligt uppgift från sociala 
centralnämnden i Lindesberg skall texten 
tolkas så, att pensionär och kommun betalar 
hälften vardera upp till en taxa av 24 kro-
nor. Skulle fotvårdsbehandlingen så små-
ningom kosta 26 kronor, betalar pensionä-
ren 12 och kommunen 14 kronor. 

Drygt 75 % av eleverna tolkar denna text 
felaktigt; antingen så att pensionären f. n. 
betalar 10 kronor och kommunen 6 eller 
vice versa. 

4. Vad utmärker följande utdrag ur ett is-
hockeyreferat? 

Matchen är över och nu ska det knäppas 
bilder. På Nisse Nilsson förstås - Nisse 
gjorde två mål och var den klart bäste i 
Gävle. Och så "Honken". "Honken" 
Holmqvist var jättebra mellan varven, 
klart han ska vara med. 

Men ....ad är det "Honken" gömmer 
bakom Nisses rygg? Kors, det är hjälmen! 
Vet inte "Honken" det? 

Det är en dödssynd för varje ansvars-
kännande ishockeyspelare att låta sig fo-
tograferas utan hjälm. Hjälmen ska vara 
på. Den ska helst sitta så, att ingen svävar 
i okunnighet om vad för slag av hjälm 
den duksige spelaren använder och kan 
firmamärket på handskarna och på klub-
ban komma med på ett hörn så är det 
liksom ett bevis för att här var'e lirare 
med rutin. 

Där har "Honken" en hel del att lära. 
Det ska ju vara på det viset i dagens 

hockey. Spelare ska forsa fram i ut-
-märkta plagg, utmärkta spelare ska sälja 
hjälmar, tandskydd, tusen andra skydd 
och då och då f o r m ge saker och ting. 

Nisse Nilsson är försäljare till yrket. På 
banketter och så efter matchen kan ni få 
en bild av hur Dubbel-Nisse tar sig ut 
utan alla sina reklamskyltar och "Tumba" 
Johansson lär plocka av sig sitt munskydd 
i pauserna, när han dricker te. 

Riktigt duktiga reklammän i dagens 
hockey-Sverige håller sig med en PR-
kruka vid sidan om. Synliga märken får 
ju inte förekomma på spelarnas hjälmar 
längre. Men när matchen är över är det 
ingenting som hindrar den aktive från att 
dra det andra huvudskyddet - det med 
firmastämpeln i jättebokstäver - över 
huvudet och se glad ut mot fotografen. 

En bra ishockeyhjälm är ingenting att 
skämmas över, "Honken"! 

Texten är hämtad ur Expressen 1963-12-
16 och skriven av sportjournalisten Stig Bo-
din (finns i Alfvegren, a. a. s. 93). Referatet 
har alltså varit infört i en kvällstidning och 
handlar inte så mycket om själva matchen, 
som ju redan har refererats i morgontid-
ningarna, utan innehåller mera "kring-
snack", delvis med klart ironisk distans. 

Drygt 30 % av eleverna fattar inte denna 
poäng utan uppfattar texten som en PR-ar-
tikel för ishockeyskydd, skriven av en "lejd" 
kåsör och inte av en sportjournalist. 

5. Stryk under de meningar som hör ihop i 
följande stadga: 

Köttbesiktningstvång, innefattande för-
bud att inom visst område till salu hålla 
eller utbjuda till människoföda avsett 
färskt, rått kött av nötkreatur, får, get, 
svin eller häst, eller vid beredning av föda 
för utspisning på offentligt spisningsställe 
eller av vara, avsedd för försäljning till 
människoföda, använda sådant kött, där-
est köttet icke är, efter undersökning av 
hesiktningsman, försett med stämpel, som 
omförmäles i denna lag, må för stad eller 
annat samhälle, där hälsovårdsstadgans 
för riket föreskrifter rörande stad i till-
lämpliga delar gälla, eller visst område av 
stad eller sådant samhälle på framställ-
ning av stadsfullmäktige eller däremot 
svarande kommunalmyndigliet av ko-
nungens befallningshavande stadgas, un-
der villkor att genom samhällets försorg 
och på dess bekostnad anställes nödigt 
antal besiktningsmän och vidtagas de öv-
riga åtgärder, som erfordras, för att kött-
besiktning inom ifrågavarande område må 
kunna utan större vare sig tidsutdräkt el-
ler annan olägenhet äga rum: hörande 
förslag, innehållande nödiga bestämmelser 
i dessa avseenden, vid berörda framställ-
ning om införande av besiktningstvång 
fogas och av konungens hefallningsha-
vande i sammanhang med densamma 
prövas. 

Den i sådana här sammanhang närmast 
klassiska texten om köttbesiktningstvång är 
en äldre version av den nuvarande lagen, 
hämtad ur Erik Wellanders Riktig svenska, 
2:a uppi. 1941, s. 488. Jag medger att själva 
frågan är otillfredsställande formulerad, vil- 



ket också påpekats av flera elever (alla me-
ningar hör ihop!). Meningen var dock att 
med hjälp av understrykningar åstadkomma 
en överblick av innehållet bland alla bisatser 
och satsförkortningar. 

84,6 % av eleverna klarar inte denna 
uppgift, vilket knappast torde väcka förvå-
ning. 

* 

Sammanfattningsvis kan om denna del av 
provet sägas, att kanslispråkstexter i såväl 
äldre som yngre tappning är svårförståeliga 
samt att ironi inte alltid uppfattas. Dessa 
båda konstateranden är ingalunda sensatio-
nella; de torde vara giltiga även för andra 
än journalistelever. 

6. Ersätt de understrukna orden i följande 
meningar: 
(De flesta meningarna är hämtade ur 
Nils Frick, Handlag med ord, 1972, och 
Arbetshäf te till d:o.) 

Detta är en destruktiv verksamhet. 
96,4 % av eleverna klarar detta ord 

Befolkningen är heterogen. 
71,8 % av eleverna klarar detta ord 

Översättningen är kongenial. 
11,3 % av eleverna klarar detta ord 

Högre offentliga investeringar är ett sti-
mulerande inslag i finanspolitiken. 

82,3 % av eleverna klarar detta uttryck 

Kriminaliseringen ter sig som en adekvat 
påföljd. 

54,2 % av eleverna klarar detta ord. 

Fackförbundet är remissinstans i viktiga 
samhällsfrågor. 

47,1 % av eleverna klarar detta ord. 

Kriget eskalerades detta år. 
83 % av eleverna klarar detta ord. 

Hon kände sig frustrerad. 
41,5 % av eleverna klarar detta ord. 

Det är en del av hans image. 
81,6 % av eleverna klarar detta ord. 

Vi tillhandahåller vår know-how. 
78,8 % av eleverna klarar detta ord. 

Uppställt på annat sätt, från mest för-
stådda till minst förstådda ord, får vi en 
lista: destruktiv, eskalera, offentliga investe-
ringar, image, know-how, heterogen, ade-
kvat, remissinstans, frustrerad, kongenial. 

Bland äldre, kulturella lånord är spänn-
vidden för förståelse störst; destruktiv för- 

står nästan alla, adekvat något mer än hälf-
ten under det att kongenial förstås av bara 
något mer än en tiondel. Frick betecknar 
dessa tre ord som tillhörande den svåraste 
gruppen. 1 hans undersökningar om ord-
förståelse inom grupper med olika utbild-
ning 1962-64 ingår också elever vid jour-
nalistinstitut. Denna grupp hade då när-
mare 80 % genomsnittlig förståelse för ord 
tillhörande den svåraste gruppen (a. a. s. 
126). Detta resultat förefaller klart bättre än 
resultatet av denna undersökning tio år se-
nare. 

1 fråga om förståelsen av äldre, politiska 
uttryck är det anmärkningsvärt att konsta-
tera, att inte ens hälften av eleverna nöjak-
tigt kan förklara innebörden av ordet remiss-
instans. Endast 47,1 % klarar denna upp-
gift. Frick har (a. a. s. 128) uppgiften, att 
ca 65 % av deltagare i fackliga samman-
komster (fackföreningsmedlemmar) 1971 
inte förstår ordet remissinstans. Båda upp-
gifterna stämmer till eftertanke. 

Bland yngre, kulturella-politiska lånord 
(modeord) är förståelsen genomsnittligt 
större. Eskalera, som vunnit insteg i sam-
band med Vietnamkriget (se Svenska Mo-
deord, 3:e uppl., 1970, s. 37 f.), förstås av 
hela 83 %, image av 81,6 %, know-how av 
78,8 %, under det att frustrerad endast för-
stås av 41,5 %. Dessa fyra ord torde ha 
gjort sitt genombrott i språket under 1960-
talet (se Svenska Modeord under resp. upp-
slagsord). 

7. Förklara följande bildliga uttryck: 
(De flesta citaten är hämtade ur Alfve-
gren, Tidningssvenska, 3:e uppl., 1970) 
Regeringen kan i dag inte få någon or-
lovssedel. 
(Sagt av dåvarande centerpartiledaren 
Gunnar Hedlund i en riksdagsdebatt om 
Wennerströmaffären 1963-10-29, enligt 
referat i Dagens Nyheter dagen efter.) 

En enda elev av 142 kan förklara detta ut-
tryck. 

Praxis vid behandlingen av säkerhetsfrå-
gor är uppenbarligen så tilikrånglad att 
den inbjuder till slamkrypare. 

(Sagt av folkpartiets dåvarande gruppledare 
j första kammaren hr Lundström vid samma 
tillfälle som ovan.) 
38 % av eleverna kan förklara detta uttryck. 

De första äventyrarna under det svensk- 
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amerikansk-liberianska 	Lamcoprojektets 
Kiondyketid. 
(Skrivet av Omar Magnergård i Svenska 
Dagbladet 1963-1 1-01.) 

57,7 % av eleverna klarar detta uttryck. 

Då en skiva är bra får Jerry Williams 
gåshud. 
(Skrivet av Peter Himmelstrand i Ex-
pressen 1963-12-04.) 

85,2 % av eleverna klarar detta uttryck. 

En konstnär som resonerar så sågar väl i 
själva verket av den gren han sitter på. 
(Skrivet av Sten Dunér i Aftonbladet 
1968-1 1-05.) 

90,8 % av eleverna klarar detta uttryck. 

Årets strängaspel är trots sin väldighet 
ingen klang- och juhelhudget. 
(Skrivet i Göteborgs-Tidningen 1969-
0 1-13.) 

82,3 % av eleverna klarar detta uttryck. 

Dina bröst är som sva for som häckar. 
(Ur Lars Forssells text till Sveriges bidrag 
i Eurovisionsschlagertävlingen 1973.) 
Inte mindre än 38,7 % av eleverna avbö-

jer att förklara detta uttryck, ofta med för-
trytelse. Bland dem som svarar anser de fles-
ta att uttrycket anspelar på svalbonas form. 
Rundbet, fyllighet och mjukhet är andra för-
klaringar, liksom värme och trygghet, men 
även frihet och livfullhet. Mer fantasifulla 
förslag saknas inte men kan här lämnas åt 
sidan, då just detta bildliga uttryck har en 
något speciell karaktär. 

Om vi ställer upp övriga bildliga uttryck 
från det mest förstådda till det minst för-
stådda får vi en lista: sågar av den gren han 
sitter på, får gåshud, strängaspel, Kiondyke-
tid, sia mkrypare, oriovssedel. 

Att uttrycket få någon orloussedel är i det 
närmaste totalt okänt är kanske inte så för-
vånande. 1 Allén, Nusvensk Frekvensordbok 
1, är ordet bara belagt en enda gång. Ut-
trycket siamkrypare i betydelsen 'fråga vars 
svar ger upphov till diskussion' är av betyd-
ligt yngre datum. Det uppkom 1957 i sam-
band med TV:s tävlingsprogram "10 000-
kronorsfrågan" i ämnet "akvariefiskar" 
(Gibson, Svensk slangordbok). Att endast 38 
cle av eleverna förstår detta uttryck kan ha 
sin förklaring i, att de flesta är födda i bör-
jan på 50-talet och att uttrycket inte varit 
särskilt spritt under senare år. Det unge-
färligen lika gamla uttrycket strängaspel 
med anspelning på statsverkspropositionen 

och bildat med hjälp av finansminister Gun-
nar Strängs efternamn är tydligen varje år 
så aktuellt, att de flesta eleverna inte har 
någon svårighet att klara det. 

Det är vanskligt att dra några generella 
slutsatser av denna lilla undersökning. Att 
kanslispråket och förvaltningsprosan är 
svårbegripliga och vållar missförstånd har 
väl klart bekräftats än en gång. Att ord-
kunskapen bland dagens journalistelever 
möjligen är något sämre än bland eleverna 
för tio år sedan kan man kanske också få 
fram, även om jämförelsen med Fricks un-
dersökning inte är helt relevant. Förståelsen 
av bildliga uttryck ger inte anledning till 
några ytterligare kommentarer utöver dem 
som nämnts ovan. Någon allmän försämring 
i fråga om språkförståelse hos eleverna vid 
dagens journalisthögskolor torde sålunda 
inte kunna konstateras. 

Svenska språknämnden 

Professor Gustav Korlén har av Vitterhets-, 
Historie- och Antikvitetsakademien utsetts 
till ledamot i Svenska språknämndens med-
lemsförsamnling (jfr Språkvård 1974: 3, s. 7). 



Att översätta 
Av Erik Wellan der 

Översättningens problematik är ämnet för 
en intresseväckande studie av Gustav Korlén 
i "En bok om böcker", Litteraturutredning-
ens branschstudier 1972. Korlén vill fästa 
uppmärksamheten på översättarnas insatser, 
för de skilda språkens vård, för kulturens 
utveckling och spridning, för lättare kom-
munikation och bättre samförstånd mellan 
folken. 

Att läget på översättningsfronten nu inte 
svarar mot rimliga önskningar är uppenbart. 
Hos alltför många översättare är den litte-
rära och kulturella referensramen för snäv 
och språkkunskapen otillräcklig. Korlén ger 
hiskliga exempel på förströddhet, okunnig-
het och slarv. 1 en dikt återges frågan Men 
denna rädsla, vad betyder den? med Aber 
dieses Rätsel (gåta), was bedeutet es? 1 en 
annan dikt översätts Der Krieg ist alls (slut) 
med Nu blir det krig. 1 en roman heter det: 
Mein Anwalt stiilpt jedesmal ... den Ny-
lonhut liber den unken Pfosten am Fussende 
meinses Bettes, hos översättaren blir det Min 
advokat exempelvis snavar varje gång 
på nylonhuden över vänstra sängposten vid 
fotändan - han förväxlar stillpen (sätta 
o. d.) med stolpern (snava) och Hut (hatt) 
med Haut (hud). 

Översättandets konst är, om den tas på all-
var, svår. Det är så oändligt mycket som 
skall ges akt på och tas ställning till. Är in-
nehållet klart, meningsfullt, värt en över-
sättning? Är formen redig, enhetlig, anpas-
sad till innehållet? Är syftet upplysande, 
undervisande, påverkande, underhållande? 
När och var sker det som texten handlar 
om? 1 forntid eller i nutid? 1 Thailand eller 
i Småland? Skall språket väcka föreställ-
ningar om Perikles eller Cicero eller Vol-
taire? Hur skall översättningen spegla tid 
och rum? Vilka miner, vilka åtbörder är äg-
nade att fördjupa intrycket? 

Skall en översättning ge en fullt riktig 
föreställning om originalet fordras naturligt-
vis också överensstämmelse i stil och håll-
ning, i känsloton och stämningsvärden, ja 
till och med i röstläge och tonfall. 1 prakti-
ken betyder uttrycken entledigas, få avsked, 
fockas och få sparken precis detsamma, men 
associativt och känslomässigt är skillnaden 
stor. 

1 en dansk pjäs som i TV spelades i 
svensk översättning återgavs skidt hela tiden 
med etymologiskt motsvarande svenska ord, 
som till betydelse, associationsfält och an-
vändningsområde ligger på ett helt annat 
plan. 

Adjektiv är ofta svåröversättliga, särskilt 
när de ger uttryck åt skilda gruppers värde-
ringar. 

i'vlilda kraftord som daru it och gosh bör 
inte översättas med grova svordomar, som 
djävlar anamma, utan med känslomässigt 
likvärdiga ord som tusan, tanken, jädra ns. 

Churchills berömda budskap till engelska 
folket brukar på svenska få denna form Jag 
har ingenting annat att bjuda er än blod, 
svett och tårar. Men det förlorar sitt reto-
riska värde om inte alla hans fyra ord får 
vara med, enstaviga: blad, slit, gråt och 
svett. 

Ett stort problem är lånorden. Somliga är 
sedan gammalt införlivade med svenskan, 
andra är på väg att införlivas, åter andra så 
att säga väntar på inträde. Här hänger allt 
på översättarens omdöme och smak. 

En särställning intar de s. k. betydelselå-
nen av typen krossa Atlanten, nu lever han i 
London. 

En form av betydelselån företer vissa 
bildliga uttryck: Regeringen tycks ha fått 
kalla fötter. Ån är det för tidigt att kasta in 
handduken. För en icke särskilt språkkunnig 
svensk är sådana uttrycks betydelse lika 
främmande som innebörden i lånorden gim-
mick och scratch. 

Oöversättliga är i regel vitsar och ordlekar 
liksom också textställen med alltför speciella 
associationer och anspelningar. 

Många uttryck är så speciella, så starkt 
präglade av en unik situation, att de kan 
betraktas som oöversättliga. Vad skulle 
Uppsalastudenternas mösspåtagning heta på 
swahili? Hur skall danskans hygge återges 
på turkiska? 

Att diktkonsten ställer översättaren inför 
hopade svårigheter behöver inte sägas. Gäl-
ler det bunden form är ju idealet att från 
ett språk till ett annat överflytta inte bara 
innehåll utan även yttre gestaltning: rim, 
rytm, versform o. d. 

För översättaren bekväma är åter de många 
internationella orden, såsom aktion, nation, 
aggressiv, partiell osv. i oändlighet. Tyvärr 
är deras område vanligen begränsat, väster-
ländskt. 



Inom västeuropeiskt språkområde under-
lättas översättandet i hög grad av att den 
världsbild som ligger bakom ordval och 
språkbyggnad i stort sett är en och den-
samma. Sådana begrepp som rättvisa, barm-
härtighet, tolerans är gemensamma för hela 
området, och likaså sådana konstellationer 
som kropp - själ - ande, Leib - Seele 
Geist, body - soul 	spirit. 

Redan i Östeuropa möter en världsbild 
som är mindre lik vår och som därför bere-
der översättaren större svårigheter. Att på 
svenska tolka Dostojevski kräver vida mer av 
insikt och fyndighet än att tolka Schiller. 

Den särpräglade bild som Nya Testamen-
tet ger av det heliga landet med där levande 
människor i rörelse på Kristus' tid har 
svensk kristenhet länge varit förtrogen med. 

Nu gör den allt starkare sekulariseringen 
att vår tids ungdom står främmande för 
denna föreställningsvärid. ja kanske totalt 
okunnig om dess formspråk och innehåll. 
Många ser då som en viktig uppgift att bi-
belns bildspråk översätts till modernt språk. 

"Det kristna bildspråket hör förnyas och 
förankras i dagens livssituation". Ett sådant 
yrkande är ytterst rimligt, men hur skall 
närmandet till nutida synsätt och språkbruk 
ske? Herden som vaktar sina får förklarar 
ingenting för moderna stadsbarn, hans verk-
samhet kräver tvärtom förklaring. 

Närmast ligger samen med sin renhjord, 
helt konkret och andligen inom räckhåll, 
men hur skall han anbringas i Palestina på 
Kristus' tid? Hellre då anknyta till förhål-
landet herre—hund, säkert den förbindelse 
mellan människa och djur som är bäst för-
ankrad i nutida stadsbarns erfarenhet. 

Helt andra problem möter dock den som 
vill till västerländskt språk överflytta tankar 
uttryckta på låt oss säga kinesiska. 

Kinesens tankevärld speglar den omgiv-
ning som han har vuxit upp i, hans före-
ställningselement är alltsomoftast andra än 
våra och fördelar sig på annat sätt när de 
får uttryck i ord och meningar. Hans språk 
får därigenom en helt annan struktur, som 
omöjliggör översättning ord för ord och 
tvingar till mera övergripande återgivning. 

Detta att olika folk av sina olika språk lär 
att i tanken indela och uttrycka verkligheten 
på olika sätt är följdrikt. Det gör bl. a. att 
sådana västerländska begrepp som 'grund', 
'orsak', 'skäl' eller 'sinne', 'själ', 'ande' ge-
nom förskjutningar åt skilda håll blir oigcn-
kännliga, omöjliga att identifiera. 

Den begreppsliga överensstämmelsen mel-
lan de västerländska språken har emellertid 
en karakteristisk inskränkning. 1 många fall 
täcker uttrycken i två närbesläktade språk 
varandra endast delvis. Ben heter på tyska 
Bein, men även Knochen, och Bett heter på 
svenska bädd, men även säng. Denna delvisa 
mostvarighet är ett problem för sig, som på-
kallar en särskild uppmärksamhet. 

Oversättandets teknik är enkel så långt 
som orden i de båda språken till betydelse 
och användningsområde täcker varandra. 
Tyskans drei återges i svenskan med tre och 
stod med och. Det är lätt gjort. Annorlunda 
ställer sig uppgiften när mot varandra sva-
rande ord endast delvis täcker varandra. 

Svenskan har ett ord där tyskan har två. 
För svenskans tak har tyskan att välja mel-
lan Dach för 'yttertak' och Decke för 'inner-
tak'. 

Svenskans lucka kan betyda både 'öpp-
ning' och 'lem som täcker öppningen', men i 
tyskan måste man välja mellan, bland an-
nat, Luke och Lii cke. 

Mot svenskans andlig svarar på tyska två 
klart skilda uttryck: andligt arbete heter på 
tyska geistige Arbeit, men på tal om kyrka 
och religion heter det med annan avledning 
geistlich, alltså geistlicher Stand. 

Svenskans tilltalsord du och ni motsvaras 
i tyskan av du och Sie, men dessa ords an-
vändningsområden är avgränsade på helt 
andra sätt, vilket av översättaren kräver 
oavlåtlig uppmärksamhet. 

Verbet skola kan vara modalt och mot-
svaras då på tyska av sollen: Du solist nicht 
stehlen, men det kan också vara rent tem-
poralt: 1 morgon skall jag resa - Morgen 
werde ich reisen. 

Mot svenskans göra svarar i tyskan främst 
de båda verben machen och tun: einen 
Schirm machen, eine Reise machen, 
gliicklich machen, men seine Arbeit tun, es 
tut mir Leid. Översättaren har att välja. 

De olika diminutivbildningar som i tyskan 
är så rikt utvecklade saknar helt motsvarig-
het i svenskan. 

A andra sidan har tyskan ofta ett ord där 
svenskan har två. Svenskan urskiljer farf är-
äldrar och morföräldrar liksom farbror och 
morbror men saknar den sammanfattning 
som tyskan har i Grosseltern och Onkel. 
Svensk grammatik gör bestämd skillnad 
mellan mening och sats; den distinktionen 
saknas i tyskan, som reder sig med ordet 
Sats. 



Heder och ära uttrycker i svenskan två 
skilda begrepp, tyskan har för båda ordet 
Ehre. 

Tyskans Sorge har ett vidsträckt bruks-
fält, det kan betyda 'sorg', 'bekymmer', 'oro' 
o. d., men en vanlig betydelse är 'omsorg', 
och om sådan omsorg handlar Sudermanns 
roman Frau Sorge. När den boken översat-
tes och kallades Sorgens Fe så var det ett 
missgrepp, svenskans sorg fattas först och 
främst i betydelsen Trauer. 

Mot tyskans schwer svarar i svenskan dels 
tung: schwere Rilstung, dels svår: schwere 
JVahl. 

Prepositionerna inom olika språk kan ha 
ett centralt användningsfält gemensamt, 
men ytterområdena avviker starkt från var-
andra beroende på skilda synsätt. Detsamma 
gäller naturligtvis motsvarande adverb. 

På tyska heter det i fråga om tåg im Zug 
och einsteigen, i svenskan tas höjdskillnaden 
i sikte, det heter på tåget, stiga på och stiga 
upp. 

Beträffande allsköns främmande verb med 
betydelsen 'anhålla', 'gripa', 'häkta', 'arres-
tera' o. d. råder ovisshet om exakt motsva-
righet i svenskan. Översättaren tar då sin 
tillflykt till det mångomfattande och intet-
sägande verbet fängsla: De som spelade en 
framträdande roll under Prag-våren 1968 
har fängslots. 

Översättning från engelskan ter sig ofta helt 
annorlunda än översättning från tyskan. 
Den beryktade rättegången mot Daniel 
Ellsberg och Anthony Russo i Los Angeles 
om de s. k Pentagondokumenten gav i 
svensk press anledning till skilda formule-
ringar. Den 12 maj 1973 skrev DN att rät-
tegången lades ned på grund av "o e g e n t- 
ligt uppförande från 	r e g e- 
ringe is s s i d a". Den 13 maj skrev DN 
under en bild av domaren i målet att han 
tänker ogiltigförklara rättegången också på 
grund av regeringens felaktiga 
h a n d 1 a n d e. Samma dag skrev SvD i le-
dare att anklagelserna avvisats; motive-
ringen var "det otillbörliga upp- 
trädande 	från 	r e g e r i n g e n s 
s i d a som så länge skyddats från allmänhe-
tens insyn". De tre uttrycken återger tydli-
gen en och samma engelska vändning. Den 
intresserade kan säkert i andra tidningar 
finna ytterligare betydelseskiftningar. 

1 fråga om användningsområden avviker 
engelskans ord sedan gammalt vida mer än  

tyskans från vårt språk . Alltsedan första 
världskrigets slut har emellertid svenskan 
genom ordlån och betydelselån så starkt 
påverkats av engelskan att olikheten nu är 
långt mindre. 

Engelskan har i stor utsträckning två (el-
ler flera) ord där svenskan har ett. När det 
gäller prepositioner skiljer svenskan mellan 
det ligger snö på taket och det hänger en 
lampa i taket, men som substantiv nyttjas i 
båda fallen tak, vare sig det är fråga om yt-
ter- eller innertak. Översättning till eng-
elska förutsätter val mellan roof och ceiling. 

Den som till engelska vill översätta svens-
kans stol måste tänka efter om stolen har 
ryggstöd eller ej, alltså välja mellan stool 
och chair. Den som vill återge svenskans 
bänk måste likaledes välja mellan, bland 
annat, seat och bench. 

För svenskt göra har man i engelskan att 
välja mellan do och nsake. 

Att skala i svenskt futurum nödgar till val 
mellan shall och will är välbekant. 

Engelskan har å andra sidan ofta ett ord 
där svenskan har två. Svenskan skiljer mel-
lan officer och (civil) ämbetsman, men eng-
elskans officer har båda betydelserna. 

Engelskans hand betyder utom 'hand' 
bl. a. även 'visare på en klocka'. 

Corn betyder utom 'korn', 'frö' i olika 
delar av det europeiska språkområdet även 
'vete' och 'havre', i USA 'majs' 	översät- 
taren måste alltså göra klart för sig var tex-
tens handling utspelas. 

Den som söker svenskt uttryck för engels-
kans meet måste välja, i första hand, mellan 
verben möta och träffa: jag mötte honons 
vid tåget men jag träffade honom i går. 

Engelskans go motsvarar både gå och 
fara. Det upprörda go home! betyder när-
mast åk hein! 

För det begrepp som i engelskan uttrycks 
med ordet education brukar i svenskan an-
vändas en förbindelse av två ord, uppfostran 
och undervisning eller uppfostran och ut-
bildning. 

Olika stilarter vållar ofta tvekan. Den 
som skall översätta Shut up! har att välja 
mellan Tig! och Håll mun! och Håll käf-
ten! Översättaren av Shaws My Fair Lady 
hade att välja mellan i första hand stock-
holmskt och göteborgskt slangspråk. 

Översättandets konst är svår. 1 den ovan 
nämnda studien säger Korlén: "Hela över-
sättningsprohlemet är nämligen av sådan 
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natur att det ligger nära till hands att har 
koppla in de språkvetenskapliga institutio-
nerna vid våra universitet. Det senaste de-
cenniets snabba utveckling inom lingvistiken 
har också på ett helt annat sätt än tidigare 
aktualiserat språkteoretiska och praktiska 
problem på detta område". Det är med full 
rätt som Korlén ger sin studie rubriken 
"Översättning som tillämpad språkve-
tenskap". 

Språkvård 1975 

Tidskriften Språkvård kommer att utges med 
fyra nummer också under 1975 (elfte år-
gången.) Prenumerationspriset är oförändrat 
14 kronor vid prenumeration direkt hos 
Svenska språknämnden, Box 2056, 103 12 
Stockholm (postgiro 19 74 75-7). Vid pre-
numeration genom bokhandeln är priset 18 
kronor. 

Prenumerationsavgiften för 1975 bör helst 
vara inbetald före utgången av januari 
1975. Första numret för 1975 beräknas 
kunna utsändas i februari. 

Alla de tio tidigare årgångarna av tidskrif-
ten kan fortfarande fås från Svenska språk-
nämnden. För årgångarna 1965-1972 är 
priset per årgång 10 kronor och för de föl-
jande åren 14 kronor per årgång. 

1 begränsad omfattning kan enstaka äldre 
nummer av tidskriften också köpas direkt 
från Svenska språknämnden. Lösnummer-
priset är 4 kronor. 1 alla här angivna priser 
är moms inräknad. 

Litteratur 
Erik Wellander, Kommittésvenska. Skrifter 
utg. av Nämnden för svensk språkvård 50. 
Stockholm 1974. Ca-pris 20 kr. (inki. 
rnorns) 

Som bilaga till Trycksakskomnsitténs betän-
kande utkom 1950 Erik Wellanders Kom-
mittésvenska. Högt skattad och livligt efter-
frågad har denna skrift tyvärr mycket länge 
varit slutsåld. Nu har författaren till sin 
90-årsdag givit ut en i vissa detaljer be-
arbetad upplaga i språknämndens skriftserie. 

Vad Wellander kallar kommittésvenska är 
ju ingen klart avgränsad stuart, men en be-
kväm benämning på de särdrag som framför 
allt hör hemma i myndigheters språk sådant 
det framträder i officiella meddelanden, i 
stadgar och förordningar, i utredningar och 
yttranden, i protokoll och anvisningar. En 
behandling av dessa karakteristika är en 
betydelsefull del av vårt språks beskrivning, 
då den officiella prägeln ger utformningen 
en särskild vikt och även dess oarter en allt-
mer ökad spridning. Vårt utredningsväsens 
och vår statliga och kommunala förvaltnings 
ständiga ansvällning gör kommittésvenskans 
andel i skriftspråket allt omfångsrikare, och 
dess särdrag tränger in i populärvetenskap 
och journalistik och andra former av sak-
prosa. Kommittésvenskan gör sig också gäl-
lande i det talade språket i riksdag och 
kommunala organ, i sammanträdes- och de-
battspråk. Det är därför en angelägen upp-
gift för språkvården att närmare granska 
och värdera kommittésvenskans arter och 
oarter. 

Det råder onekligen en spänning i dagens 
kommittésvenska mellan en av naturen kon-
servativ kanslispråkstradition och den ten-
dens till ökad ledighet och naturlighet som 
utmärker skriftspråket i allmänhet. Det är 
inte direkt i talspråket som författare av ut-
redningar o. d. söker sitt mönster utan i det 
ledigare skriftspråk som i vissa avseenden 
anpassas till det talade språket. Denna upp-
luckring av det äldre kanslispråkets fasta 
språkvanor framkallar inte sällan en osäker-
het i formuleringen som resulterar i ett 
misslyckat och föga ändamålsenligt bland-
språk med brott snot elementära krav på 
språkriktighet. 

Wellander går igenom de viktigaste ford-
singarna på ett gott kommittéspråk och 
analyserar felaktiga och bristfälliga formule- 
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ringar som hämtas ur autentiskt material. 
Inte minst belyser han det missförstådda 
kanslispråket, de ord och konstruktioner som 
i sitt sammanhang kan vara vettiga och väl 
övertänkta men ryckta ur detta tanklöst 
uppfattas som allmängiltiga mönster. Ett ty-
piskt och lite tungt kanslispråksord, som 
normalt inte nyttjas i vanlig prosa, kan 
motiveras av behovet av nyansering i bety-
delsen, av strävan att undvika upprepning 
e. d., men utan sådan motivering används 
det på grund av språklig slapphet eller en 
vag och ogrundad föreställning om att det 
under alla förhållanden just är adekvat kom-
rnittésvenska. 

Wellander ordnar sitt stoff efter de krav som 
med särskild skärpa ställs på kommittéspråk 
enligt framställningens syfte: att ge en klar 
och entydig information. Rubriker som En-
kelhet, Klarhet, Korthet är välbekanta för 
läsaren av Riktig svenska och anger syn-
punkter på skriftlig svenska med en betydel-
sefull allmängiltighet. Specialfrågor som tas 
upp är t. ex. Abstraktion, Kongruensfrågor, 
Ordföljdsfrågor, Sats- och meningsbyggnad. 

Ett centralt avsnitt ägnas substanstivsju-
kan, kommittésvenskans skötesynd. Den får 
en ingående och ytterligt nyanserad analys. 
Det är vanligt bland pedagoger att tämli-
gen summariskt utdöma substantiveringar av 
verb och rubricera dem som krångelsvenska. 
Wellander benar upp materialet och påvisar 
hur en substantivering kan fylla en funktion 
i ett fall, men i ett annat rätt och slätt vara 
en slentrianmässig ovana som försvårar 
uppfattningen och behöver förenklas. Han 
behandlar även ingående substantivering av 
adjektiv och adverb. 1 detta kapitel, liksom i 
ett flertal andra, stöds argumenteringen av 
en rik exemplifiering med förslag till ändrad 
och enklare formulering. Citaten har som 
rubrik Skriv inte i onödan, ändringsförsla-
gen Skriv hellre. Med tilläggen i onödan och 
hellre anger Wellander att det ibland möjli-
gen kan finnas fog för den ur ett större 
sammanhang lösbrutna formuleringen, som 
emellertid inte lämpar sig som mönster, och 
såsom isolerat uttryck bör bedömas vara 
olämpligt. Han nämner också att de anförda 
förslagen till förenkling inte är de enda 
tänkbara alternativen, det kan finnas andra 
sätt att undvika ett fel eller en otymplighet. 

Man förbinder i allmänhet inte begreppet 
skönhet med kommittéspråk. Det är emel- 

lertid inga subtila estetiska spekulationer 
som utvecklas i det korta avsnittet Språkets 
skönhet. Ordet skönhet blir här närmast lik-
tydigt med vad som är lättläst. Det är fråga 
om tunga sammansättningar och konsonant-
anhopningar, som gör texten tungläst och 
hejdar en snabb och klar uppfattning. Ryt-
miska faktorer kan åstadkomma samma ef-
fekt, och även om kommittésvenskan före-
trädesvis är ett skriftspråk, förekommer i 
många sammanhang en uppläsning av tex-
ten, varvid rytmen spelar en roll för lyssna-
rens förmåga att tillgodogöra sig innehållet. 

Skillnaderna mellan de två upplagorna är 
små. Uppläggningen, kapitlen och syn-
punkterna överensstämmer. Exemplen är i 
regel desamma, de har inte förlorat sin gil-
tighet under mellantiden. Några har ut-
mönstrats därför att de anmärkta felen dem 
förutan fått sin belysning, några därför att 
de tydligt åsyftar inaktuella sakförhållanden. 
1 stället har ett och annat färskt citat info-
gats, t. ex. Ambassadörens orädda (föresla-
gen ändring: djärva) insatser för att rädda 
flyktingar. 

Wellanders egen framställning i nyutgå-
van avviker föga från den ursprungliga. Ka-
pitlet Kongruensfrågor speglar emellertid 
förändringar i språkbruket och i författarens 
egen inställning. Pläderingen i första uppla-
gan för att använda verbets pluralformer 
har i den nya förvandlats till historik - 
presens har blivit imperfekt 	och även i 
exempel har pluralis ersatts av singularis. 
Själv har Wellander övergått till de nuva-
rande normalformerna. 1 och med att den 
genomgående singularformen blivit en neu-
tral normalform och inte längre ett stilmedel 
att nå större ledighet och anknytning till 
talspråket, bortfaller de i första upplagan 
angivna kraven på att även formlära, syntax 
och ordval "måste stämmas i motsvarande 
tonart". Wellanders egen övergång till ge-
nomgående singularform har inte behövt 
leda till ändringar av den ursprungliga for-
muleringen. Men inte sällan ersätter han ej 
och icke med inte. 

Värderingen av en utredningstext underlät-
tas av framställningens klart definierade 
syfte: att bära fram ett sakligt innehåll så 
tydligt som möjligt. Det gör att det går att 
ställa upp objektiva kriterier på vad som är 
god eller dålig, lämplig eller olämplig stil. 
Granskaren möter inte de problem som be- 
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dömaren av fiktionslitteratur har att ta 
ställning till: den konstnärliga friheten, kon-
flikten mellan en vedertagen språknorm och 
ett individuellt uttrycksbehov, avsiktliga 
stilbrott och avvikelser från logikens krav, 
mångtydighet kontra entydighet. Den be-
gränsning av aspekter som gäller kommitté-
svenskan ger granskningen av den en fasthet 
och ovedersäglighet som främjar dess karak-
tär av vägledning. 

Kommittésvenskans dilemma är att för-
ena kanslispråkets krav på saklighet och 
exakthet, som gör att den inte kan und-
vara fackterminologi och specialuttryck, 
med begripligheten för en bredare all-
mänhet, vars förtrogenhet begränsas till da-
gens allmänspräk. Det får inte bli ett illa 
formulerat fikonspråk experter emellan, 
utan en information som ger den vanliga 
människan nödig kunskap som underlag för 
synpunkter och saklig kritik. 

Wellander har en väl grundad respekt för 
egenarten i det hävdvunna kanslispråket så-
dant det utformas av erfarna och språkkun-
niga författare. Men han är också klart 
medveten om vikten av en varsam reforme-
ring och anpassning till den allmänna språk-
utvecklingen. Hans förebildligt pedagogiska 
framställning visar hur en sådan kan gå till. 

Man får hoppas att Wellanders nyttiga 
skrift läses och begrundas av alla som i sin 
dagliga gärning eller tillfälligt har att skriva 
utredningar, yttranden, protokoll o. d. Det 
finns ingen säkrare vägledning. Dessutom 
har den förtjänsten att vara lättläst och ge-
nom sin exempelsamling roande. 

Rolf Hillnzan 

Nils Hasselmo, Amerikasvenska. En bok om 
språkutvecklingen i Svensk-Amerika. 324 s. 
Skrifter utg. av Svenska språknämnden 51. 
Lund 1974. Ca-pris 41 kr. (inki. moms). 

Denna bok bildar epok. Ännu för ett tiotal 
år sedan var vår okunnighet i det närmaste 
total rörande den betydande del av vårt 
språks domän som det svensktalande Ame-
rika sedan länge utgjort. Den omfattade 
omkring 1930 inte mindre än bortåt 10 % 
av alla människor med svenska som moders-
mål. När Vilhelm Moberg i sina emigrant-
romaner försökte härma invandrarnas tungo-
mål och utsattes för kritik från lingvistikens 
företrädare blev förvirringen stor i läsekret- 

sen. Ingen kunde säga något bestämt om var 
gränsen gick mellan fakta och fantasi. Efter 
publiceringen av Hasselmos bok behöver 
inte någon, vare sig lärd eller lekt, famla i 
blindo. 

Nils Hasselmo behärskar sitt ämne som 
ingen annan. Ej att undra på; hans forskar-
position är unik. Som ung uppsalanordist 
utvandrade han i slutet på 50-talet till 
Harvard University, där han under ledning 
av den för sitt banbrytande arbete om nors-
kan i Amerika frejdade Einar Haugen ab-
solverade sin doktorsgrad på en avhandling 
om den svenska som talades i Worcester, 
Mass. Sedan dess har han nästan oavbrutet 
verkat vid universitetet i Amerika, numera 
som professor vid University of Minnesota. 
Där har han svenskbygden tätt inpå sig och 
bekväm kontakt med den under 60-talet allt 
intensivare amerikanska tvåspråkighetsforsk-
ningen. 

Resultat av sina undersökningar har 
han tidigare redovisat i en rad uppsatser i 
facktidskrifter i Amerika och Sverige. 1 
föreliggande bok ger han en koncentrerad 
sammanfattning av sin vetenskapliga erf a-
renhet, direkt skriven för den hemmasvenska 
läsekretsen. 

Bokens första tredjedel ger en bred och 
fyllig presentation av Svensk-Amerika, dess 
framväxt och säregna miljö, kampen för 
svenskheten i kyrkor och föreningar, littera-
tur och press, vården om språket m. m. Med 
tabeller och diagram över press och förlags-
verksamhet belyses svenskans tillväxt och 
avtynande såsom skriftspråk i minoritet. 
Förf, har hållit sig väl is jour också med re-
sultaten från de senaste årens emigrations-
forskning i Sverige. 

Sedan följer framställningens huvudtema: 
beskrivningen av talspråket i Svensk-Ame-
rika. Den bygger helt på fältmaterial, in-
sanslat dels av honom själv, dels av expedi-
tioner från Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala. Hasselmo har koncentrerat sin 
forskning på det drag i amerikasvenskan 
som framför allt skiljer den från svenskan 
i Sverige, de mer eller mindre starka in-
slagen från den amerikanska engelskan. 
Problematiken är i princip densamma för 
flertalet minoritetsspråk. 1 Amerika är de 
talrikare än på de flesta håll. Hasselmo 
har aktivt deltagit i den lingvistiska de-
batten och har undan för undan arbetat 
sig fram till ett nytt sätt att angripa prohle-
men. 
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Under det att 50-talets forskning såg på 
de engelska inslagen 	i ordförråd, syntax 
etc. - som lån i hävdvunnen mening eller 
som "interferens" mellan skilda system, an-
lägger Hasselmo en mera dynamisk syn på 
denna språkmekanik. Den talande befinner 
sig i ett "spänningsfält", där spänningen 
mellan de båda polerna ständigt växlar, be-
roende på skilda faktorer, språkliga och 
utomspråkliga. Den metod han använder 
för att få ett samlande grepp om den till 
synes ändlösa variationen, utgår främst från 
transformationsgrammatiken och språksocio-
login, dock med åtskilliga modifikationer 
och komplement. De senare gör hans gram-
matiska resonemang läsbara och begripliga 
även för den som saknar träning i att ta 
sig fram i den terminologiska snårskog som 
vanligen utmärker dessa språkläror. 

När svensk-amerikanen talar har han, 
menar Hasselmo, i princip bägge språkens 
alla resurser till sitt förfogande. Men han 
utnyttjar dem inte hur långt som helst; han 
hushållar med dem inom ramen för en "tal-
ekonomi", där hans val av språk bestäms av 
talsituationer, yrken, roller och andra va-
rierande faktorer. När han tar in engelskt 
språkgods i sitt tal, antingen enstaka ord el-
ler hela meningar, utför han en "språkväx-
ling". Detta också när han låter svenska ord 
få engelskt betydelseinnehåll, t. ex. "gå till 
Sverige" eller "göra något den vägen". 
Språkväxling äger rum dels på "samtals-
nivå", dels på "meningsnivå". Till den förra 
ho•r bl. a. "samtalssignaler"(du vet/you 
know, hör du/listen, och/and, men/but) och 
"rutiner" (you bet, 1 should say, anyhow). 
Till meningsnivån förs bl. a. kortare satser 
som 1 suppose, 1 guess, 1 don't know. Denna 
"funktionella språkväxling" kan emellertid 
under samtalets gång råka ut för "urspå-
ring", när talaren förlorar kontrollen över 
språkvalet och övergår till engelska för en 
längre eller kortare stund. Ett engelskt 
namn eller ett lånord kan plötsligt utlösa 
urspåringen. De engelska ord eller uttryck, 
"lexem", som talaren då och då växlar in, 
kan antingen "överföras" till amerikasvens-
kan (oförändrat eller i försvenskad form) el-
ler "kopieras", go/gå, raise/resa, way/väg. 

Hasselmo gör i sin teori en bestämd skill-
nad mellan den amerikasvenska grammati-
ken och det amerikasvenska språkbruket. 
Grammatiken kan, i sitt förhållande till 
engelskan, tolkas som en mängd valmöjlig-
heter. De val talaren gör kan sammanfattas  

i regler. Dessa korsas emellertid ofta av 
språkbruket. Det är detta som i det konkreta 
fallet bestämmer reglernas giltighet. Språk-
brukets skiftningar allt efter individer och 
sociala variationer m. m. komplicerar teorin. 
Ord som stove, fence och hunt används re-
gelbundet överallt i amerikasvenskan i 
stället för spis, stängsel och jaga, medan 
däremot ord som girl, walk och read aldrig 
förekommer. Varför? Orsakerna måste sökas 
på det historiska fältet. Språkbruket måste 
ses som ett "kontinuum i tiden", säger förf. 

Grammatiken ger emellertid en viss be-
gränsning av de engelska språkdrag som kan 
uppträda i amerikasvenskan. För att när-
mare bestämma reglerna för denna gram-
matikens funktion framlägger Hasselmo en 
hypotes om "ett ordnat val av språkdrag". 
Med den kan han visa upp att vissa kombi-
nationer, som känns omöjliga för den som är 
van att tala amerikasvenska, såsom t. ex. 
ett subst. *fox_ig_ness  eller ett particip i 
plur. *exciteed..e  är grammatiskt regelstri-
diga. Detta konstaterande är givetvis en 
vinning. Men reglerna är behäftade med 
en rad undantag som förf, redovisar och 
diskuterar. Återigen är det "språkbruket" 
som ställer till trassel. Detta svårfångade 
begrepp måste Hasselmo försöka analysera 
och konkretisera. Det har han gjort med en 
rad specialundersökningar, säkerligen myc-
ket arbetskrävande. 

Det ovannämnda inspelningsmaterialet av 
löpande tal kompletteras med testning av ett 
antal personer, främst andra- och tredje-
generationare i Chisago Lake-området. 
Frågorna gäller "godtagbarhet", "identifi-
kation" och "översättbarhet" i deras eget 
och omgivningens språkbruk av ett antal 
testord och -uttryck i inspelade meningar. 
Testningen har konsekvent genomförts 
ifråga om amerikasvenskans "lexikon", dess 
syntax, böjning, ljudskick och accent. Meto-
den har möjliggjort en mätning av vad man 
skulle kunna kalla graden av försvenskning 
av de engelska inslagen genom att åsätta 
dem statistiskt grundade indexvärden. Test-
resultatens giltighet för amerikasvenskan i 
allmänhet hänger naturligtvis i stor mån på 
testgruppens storlek och representativitet. 
Eftersom anmälaren har viss erfarenhet av 
några av de personer det här gäller och de-
ras miljö vågar han beteckna somliga av de-
ras utsagor som klart präglade av deras 
småländska, eller åtminstone götiska, ur-
sprung. Hasselmo betonar i sin bok dialekt- 
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variationens betydelse. Men faligroparna 
torde vara fler än han föreställer sig i en 
miljö där begreppen om vad som är svenskt 
standardspråk är tämligen dimmiga. 

Bara några exempel: Förf, tror (s. 135) 
att det amerikasvenska lina fått sin betydelse 
'gräns' från det eng. line. Betydelsen är väl-
känd i uppsvenska dialekter och finns även i 
götiska, gå upp linan 'identifiera (och 
märka ut) rågången mellan byar eller hem-
man'. Ord som sälg, gärdsgård, ploga (i bet. 
'plöja') har skiftande ordgeografisk sprid-
ning, varför godtagbarheten vid testning 
ofta måste bli relativ mot den tillfrågades 
dialektala bakgrund. När godtagbarheten 
hos t. ex. "[de var alla] kind of tough-a" 
befinns vara större än hos kind of tough (s. 
221) behöver detta inte bero på föregående 
engelsk bestämning utan kan avspegla en 
dialektskillnad mellan söder och norr i Sve-
rige (typen dom är sjuk). Att kräva att en 

åtminstone delvis - starkt dialektbun-
den testgrupp skall översätta attic (s. 183) 

med antingen vind eller lott är en farlig 
metod. Både i fråga om ord och sak är 
dessa andra- och tredjegenerationares ur-
sprungsbygder i Sverige mycket splittrade. 
Motsvarande gäller fall som feed/fodro, 
granary/spannmålsbod, pail/kruka. De un-
derkända svaren visar väl bara vederböran-
des bristande kännedom om sentida stan-
dardsvenska. (Själva beteckningen för den 
senare, "redig svenska", är götisk, inte upp-
svensk.) Det är väl i dessa fall på samma 
sätt som annars i amerikasvenskan att dia-
lektkollision leder till "språkväxling". Hade 
Hasselmo flyttat sin testning bara några mil 
i nordvästlig riktning från Chisago Lake 
hade han säkerligen fått andra svar i åt-
skilliga fall. Hans uppgift (s. 272) att 
svenskan saknar w-ljudet ("dubbeljo") är 
inte riktig. Det finns i dialekterna från 
Skåne till Norrbotten. 

Men sådant är detaljer. Utrymmet med-
ger inte utförligare referat av denna bok 
som i sin helhet är ett storstilat försök att 
med den modernaste lingvistikens metoder 
analysera amerikasvenskan och samla hela 
dess förbryllande "språkväxling" under en 
helhetssyn med krav på teoretisk konsekvens 
och logisk reda. Hasselmos attityd till sitt 
material och sin egen tolkning därav är för-
siktig, hans ton sympatiskt anspråkslös. Han 
dekreterar inte; han vet att mycket är ovisst 
och mycket återstår att göra och begrunda, 
både på det teoretiska och praktiska planet. 

Måhända kommer det som nu ter sig krång-
ligt att fraindeles kunna tydas i enklare ter-
mer. "Anyhow", Nils Hasselmos bok är ett 
pionjärverk som imponerar. Dess praktiska 
användbarhet ökas av utmärkta ord-, sak-
och personregister på slutet. 

Folke Hedblom 

Nya böcker i nämndens 
skriftserie 

Under 1974 har sex nya volymer i nämn-
dens skriftserie utgivits. Två av dessa, Erik 
Wellanders Kommittésvenska och Nils Has-
selmos Amerikasvenska, recenseras på annan 
plats i detta nummer av Språkvård. Årets 
övriga utgivning skall här i korthet presen-
teras. 

Språk i Norden 1974 

Språk i Norden 1974 är årets volym av de 
nordiska språknämndernas gemensamma 
årsskrift (nr 52 i skriftserien, 158 s., ca-pris 
jnkl. moms 17:65). Ett huvudavsnitt i boken 
är en diskussion av språket i radio och tv i 
Norden. Det består av en lång uppsats av 
professor Finn-Erik Vinje (Norge) samt 
kortare inlägg av kontorschef Henning 
Skaarup (Danmark), professor Matti Sade-
niemi och fil, mag. Sten-Olof Westman 
(Finland), dr. phil. Jakob Benediktsson (Is-
land) och professor Bertil Molde (Sverige). 
Vidare fullföljs den i Språk i Norden 1973 
publicerade listan över statsnamn och natio-
nalitetsord på danska, norska och finska 
med motsvarande material på färöiska och 
isländska. Professorerna Terho Itkonen och 
Bertil Molde skriver om modersmålsunder-
visning vid annan universitetsutbildning än 
i finska resp. svenska. Som vanligt finns 
också redogörelser för de nordiska språk-
nämndernas verksamhet och samarbete, re-
sonerande hibliografier över nyare nordisk 
litteratur av intresse för språkvården och 
listor över nya ordböcker i Norden. 
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Språkvårdsstudier 

År 1971 utgavs i nämndens serie en antologi 
med namnet Studier i dagens svenska, inne-
hållande huvudsakligen uppsatser som tidi-
gare tryckts i denna tidskrift. En ny sådan 
antologi har utkommit hösten 1974 under 
titeln Språkvåråsstudier (nr 53 i skriftse-
rien, 229 s., ca-pris inki. moms 35 kr.). Föl-
jande fjorton uppsatser ingår i boken: Karl-
Hampus Dahlstedt, Den nordiska språkge-
menskapen; Sigurd Fries, Harry Martinson 
och språket; Catharina Griinbaum, Ordet 
miljö 	i olika miljöer; Hans Kar/gren, 
Konsten att undertrycka information; Bengt 
Kinnander, Ett nyord i närbild; Olavi 
Korhonen, Den samiska språkvårdens pro-
blem; Gunnar Ljusterdal, Språkvård i riks-
dagsprotokollet; Bertil Mo/de, Språkvården 
och språket och De nordiska språkens ställ-
ning - nuläge och framtidsperspektiv; 
Einar Selander, Om att uttrycka sig exakt 
och Teknisk terminologi - en nationell 
eller internationell angelägenhet; Bengt Si-
gurd, Språkvården i den nya kommunika-
tionssituationen; Ivlargareta Westman, Van-
liga och ovanliga ord; Gun Widmark, Ge-
nerationsskillnaderna i språket. 

Offentlig svenska 

För undervisning i svenska vid universiteten 
och vid fortbildningskurser för olika katego-
rier tjänstemän har Bertil Mo/de och Mar-
gareta Westman sammanställt en textbok 
med namnet Offentlig svenska (nr 54 i 
skriftserien, utkommer i januari 1975). 
Boken innehåller texter hämtade ur t. ex. 
författningar, offentliga utredningar, rap-
porter, blanketter och informerande skrivel-
ser från olika myndigheter. Den har också 
en samling exempel på språkliga företeelser 
som kan vara värda att diskutera. Som 
hjälpmedel vid den språkliga analysen och 
bedömningen av texterna i boken (och 
andra texter) ges ett analysschema med 
bruksanvisning. 

Svenska Akademiens ordlista 
under 100 år 

Det är i år hundra år sedan första upplagan 
av Svenska Akademiens ordlista kom ut, och 
ett år sedan den tionde upplagan utgavs. 

Professor Ture Johannisson och den tionde 
upplagans redaktör universitetslektor Gösta 
Mattsson har i samband med ordlistans 
hundraårsjubileum utgivit boken Svenska 
Akademiens ordlista under 100 år (nr 55 i 
skriftserien, 120 s., ca-pris inkl. moms 20 
kr.). 1 denna bok ger Ture Johannisson en 
översikt över ordlistans första nio upp-
lagor och skildrar med hjälp av talrika 
belysande och ofta roande exempel hur 
ordlistan har förändrats och växt. Gösta 
Mattsson beskriver innehållet i den tionde 
upplagan av 1973, varvid han särskilt uppe-
håller sig vid skillnaderna mellan den upp-
lagan och den närmast föregående. Han re-
dogör för de principer som har följts då det 
gäller strykningar av äldre ord och införan-
de av tusentals nya, och han ger upplys-
ningar om hur vissa ordtypers böjning och 
uttal har förändrats m. m. Boken är ett nära 
nog oumbärligt komplement till själva ord-
listan för alla dem som verkligen vill kunna 
bedöma och fullt utnyttja denna vår vikti-
gaste sammanställning av det aktuella 
svenska ordförrådet. 

Alla de här nämnda skrifterna kan köpas i 
bokhandeln, men de kan också beställas di-
rekt från nämnden (Svenska språknämnden, 
Box 2056, 103 12 Stockholm). 

Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av 
allmänt intresse till språknämnden eller till 
tidskriften. Om inget annat anges har frå-
gorna besvarats av tidskriftens redaktör. 
Förkortningar: SAOB = Svenska Akademiens 
ordbok; SAOL = Svenska Akademiens ord-
lista (10 upplagan). 

Ortnamnet Hällekis har i radio och TV ut-
talats både med hårt k-ljud och med tj-ljud. 
Vilketdera uttalet är det korrekta? 

Namnet Hällekis finns upptaget i skrif-
ten Svenska ortnamn med uttalsuppgifter 
(Skrifter utg. av Nämnden för svensk 
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språkvård 14), och där anges endast ut-
tal med tj-ljud. På förfrågan har Ort-
namnsarkivet i Uppsala upplyst att man 
där har uppteckningar med uttalet "hälle-
tji:s" sedan början av 1900-talet. Man 
har också uppteckningar från orten, gjor-
da 1929 av den sedermera välbekante 
radiomannen Lars Madsén. 1 dessa upp-
teckningar anges uttalet "hälletji:s" som 
det normala, men Madsén har också 
tecknat upp ett äldre uttal "hälltjis" och 
dessutom ett yngre (dvs, på 1920-talet 
ganska nytt) uttal "hälleki:s" med hårt k-
ljud. Detta k-uttal har alltså använts 
länge, men det kan inte vara det genui-
na, utan det måste ha uppkommit som 
ett slags ltisuttal hos personer som inte 
var förtrogna med språket på orten. 

Namnet Hällekis är tolkat av professor 
Ivar Lundahl i Västergötlands ortnamn. 
Förleden är en bildning antingen till or-
det helig eller till namnet Helge, och slut-
leden kis är ett dialektord med betydelsen 
"grus, grov sand" 	samma ord är ock- 
s 	 n å grundordet för ortnamet Kisa. Detta 
ord kis är f. ö. en inhemsk motsvarighet 
till (det tyska) lånordet kis i t. ex. kop-
parkis, svavelkis. Ordet kis i namnet Häl-
lekis är ett svenskt ord som följer normala 
svenska uttalsregler och alltså uttalas med 
tj-ljud. 

Det obestridligen korrekta uttalet av 
ortnamnet 1-lällekis är "hälletji:s". 

1 radio och TV ho••r man ganska ofta piural-
formen mineraler. Är den formen korrekt? 

Substantivet mineral kan enligt SAOL i 
pluralis heta antingen mineral eller mine-
ralier. Formen mineral (i SAOB belagd 
först 1887) är den regelbundna plura-
len till neutrala substantiv av denna typ 
(jfr adverbial, fodral, ideal, kapital, kvar-
tal, original m. fl.), och det är den for-
men som kan anses som normalformen i 
nutida svenska. Pluralformen mineralier 
är den äldsta (i SAOB belagd redan 
1607), och den beror på (indirekt eller 
direkt) inflytande från latinet. Pluralfor-
men mineraler är också gammal i svens-
kan (i SAOB belagd sedan 1613), och i 
SAOB anges också den formen som fullt 
bruklig (artikeln tryckt 1944). Formen 
mineraler kan bedömas som en s. k. sort-
pluralis av samma typ som t. ex. teer, mj6-
ler, viner, och den kan inte anses felak- 

tig, trots att den inte nämns i SAOL. 
Men pluralen mineral är den som i första 
hand kan rekommenderas, och formen 
mineraler får snarast betraktas som en 
ålderdomlig form, jämförbar med numera 
praktiskt taget försvunna pluraler som 
fodraler, idealer och originaler. 

Varför heter substantivet till rättskaffeos 
inte rättskaffenshet utan rättskaffenhet? 

Adjektivet röttskaffens har använts i svens-
kan sedan 1500-talet, men den äldsta 
formen är rättskaffen utan s, och det är en 
form som har använts ända till vår tid. 
Ordet är ett lån från tyskans rechtschaf-
fen (egentligen "rätt el. riktigt skapad"). 
[formen rättskaffens har s-et troligen lagts 
till efter mönster av (talspråkliga) pre-
sensparticip på -s (t. ex. komma gåendes). 
Substantivet heter normalt rättskaffenhet, 
ett ord som är bildat till den äldre s-lösa 
formen av adjektivet. En form rättskaf-
Ienshet tillhör inte normal nutida svenska, 
men den har förekommit under perioden 
1824-1944 enligt SAOB. 

Register till Språkvård 
1970-1974 
(Register till årgångarna 1965-1969 var 
infört i Språkvård 1969: 4) 

1. Författarregister. 
Osignerade artiklar 

Alfvegren, Lars, Journalistelevernas språk-
förståelse 1974: 4, s. 3 

Allén, Sture, Data om ord 1972: 1, s. 13 
- Om frekvensordböcker 1973: 1, s. 9 
- Tionde upplagan av Svenska Akade- 

miens ordlista 1973: 4, s. 3 
Belöning till talvårdare 1971: 2, s. 16 
Berg! ors, Erik Olof, Standardsvenska och 

dialekt i övre Dalarnas skolor 1974: 1, s. 
3 
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Bergman, Gösta, Språk i Norden 1972 
1973: 1, s. 5 

- Recensioner av Lönnerholm, Språket i 
Jönköping 1972: 3, s. 18, och av Molde 
& Ståhle, 1900-talssvenska 1970: 2, s. 
14 

Dahlstedt, Karl-Harnpus, Den nordiska 
språkgemenskapen 1971: 4, s. 10 

Elert, Claes-Christian, En bok om normer 
för svenskt tal och uttal 1972: 4, s. 8 

En ny skolordlista 1973: 2, s. 15 
Frick, Nils, Språkmännens roll i en vidgad 

samhällsinformation 1970: 1, s. 11 
Fries, Sigurd, Harry Martinson och språket 

1971: 1, s. 3 
Frågor och svar 1970: 2, s. 16, 1970: 3, 

s. 16, 1970: 4, s. 12, 1971: 1, s. 15, 
1971: 3, s. 15, 1971: 4, s. 16, 1972: 3, s. 
20, 1973: 1, s. 12, 1974: 3, s. 13, 1974: 
4, s. 16 

Griinbaum, Catharina, Ordet miljö - 
olika miljöer 1973: 2, s. 9 

- Svecismer i modern norska 1972:4, s. 11 
Hamburger, Arne, En fransk termcentral 

1973: 4, s. 15 
Hasselmo, Nils, Tvåspråkighet och språk-

kontakt 1970: 1, s. 7 
Hcdblom, Folke, Recension av Hasselmo, 

Amerikasvenska 1974: 4, s. 13 
Hillman, Rolf, Modersmålsundervisning i 

Danmark 1973: 2, s. 13 
Recension av Wellander, Kommitté-
svenska 1974: 4, s. 11 

- Skolundervisningen i svenska språket 
1971:2,s.6 

- Svenska modeord 1970: 2, s. 11 
Holmér, Gustaf, Officiell fransk inställning 

till engelska lånord 1973: 4, s. 9 
Holmqvist, Berit, Från en undersökning av 

Stockholmsspråket 1972: 2, s. 19 
Jacobsson, Gunnar, Atergivning av ryska 

namn i de nordiska språken 1970: 4, s. 7 
Jonsson, Åke, "Ursäkta att jag uttrycker 

mig ytterligt populärt" 1971: 3, s. 3 
Karlgren, Hans, Konsten att undertrycka 

information 1971: 1, s. 8 
- Ord, massor av ord. En databas i bok- 

och bandform 1972: 3, s. 8 
Khubchandani, Lachman M., Språk i ett 

mångfaldigt samhälle 1974: 1, s. 11 
Kinnander, Bengt, Ett nyord i närbild 

1972: 1, s. 3 
Korhonen, Olavi, Den samiska språkvårdens 

problem 1974: 2, s. 11 
Ling, Britt, En undersökning av Stockholms-

ungdomars uttalsvanor 1970: 4, s. 3 

Ljung, Magnus, Om SOM 1973: 3, s. 15 
Ljusterdal, Gun ilar, Språkvård i riksdags-

protokollet? 1973: 2, s. 5 
Molde, Bertil, De nordiska språkens ställning 

- nuläge, framtidsperspektiv 1973: 3, s. 
6 
Dom och andra talspråksformer 1971: 2, 
5. 14 
Kul 1970: 1, s. 15 
Latinsk och svensk ordböjning 1970: 1, 
s. 2 
Mygla 1970: 2, s. 13 
Nordiskt språkmöte 1972 1972: 4, s. 7 

- Nordiskt språkmöte 1973 1973: 4, s. 20 
Nya ord i danskan - och svenskan 
1972:4,s. 13 
Ord på avvägar, "Knäsätta" 1971: 1, s. 
15, "En allt växande arbetslöshet" 
1973: 1, s. 3 

- Recension av Isländsk-svensk ordbok 
1972: 3, s. 19 
Språkvården och språket 1971: 4, s. 2 

Nordberg, Bengt, En undersökning av språ-
ket i Eskilstuna 1971: 3, s. 7 

Notiser om Nämnden för svensk språkvård 
1973: 2, s. 3 

Nya böcker i Nämndens skriftserie 1970: 4, 
s. 11 

Nya böcker i Nämndens skriftserie 1974: 4, 
s. 15 

Nyberg, H. 5., Svenska Akademien och 
svenskundervisningen 1971: 2, s. 2 

Nytt i nämndens skriftserie 1974: 2, s. 10 
Nämnden för svensk språkvård - framtida 

ställning och organisation 1973: 3, s. 3 
Pettersson, Björn, Finska i svenskan 1974: 1, 

s. 14 
Några utländska lånord i finlandssvens-
kan 1971: 1, s. 13 

Reuter, Mikael, Hur talar Helsingforssvens-
karna? 1973: 4, s. 16 

Selander, Einar, Om att uttrycka sig exakt 
1972: 2, s 13 

Sigurd, Bengt, Grammatikens indelning 
1970: 3, s. 3 
Nya uppgifter för språkvård och språk-
forskning 1972: 4, s. 3 

- Ord på gott och ont 1972: 2, s. 3 
Skrifter utgivna av Nämnden för svensk 

språkvård 1970: 4, s. 16 
Skrifter utgivna av Nämnden för svensk 

språkvård 1973: 1, s. 15 
Skrivregler 1972: 1, s. 12 
Stadgar för Svenska språknämnden 1974: 3, 

s. 3 
Ståhle, Carl Ivar, Språkvård och språk- 

18 



vårdsnormer 1974: 2, s. 3 
Svenska språknämnden 1974: 3, s. 6 
Svenska studier från runtid till nutid 

1973: 3, s. 5 
Thors, Carl-Eric, Rikssvenskt i nutida fin-

landssvenska 1970: 3, s. 14 
Wellander, Erik, Att översätta 1974: 4, s. 8 
Westman, Margareta, Att lära sig svensk 

grammatik 1973: 1, s. 7 
- För en bättre svenska 1970: 4, s. 5 

Recensioner av Collinder, Svensk språk-
lära 1974: 2, s. 19, av Turistord i 
Norden 1970: 2, s. 16, av Platzack, 
Språket och läsbarlieten 1974: 3, s. 12 
och av Wellander, Riktig svenska 
1973: 3, s. 18 

- Reklamens facktermer 1973: 1, s. 4 
- Skriftspråksnormer i skolan 1974: 3, s. 8 
- Vanliga och ovanliga ord 1974: 1, s. 6 
Wickman, Bo, Recension av Korhonen, 

Samisk-svensk och svensk-samisk ordbok 
1974: 2, s. 20 

Wid mark, Gun, Generationsskillnaderna i 
språket 1970: 2, s. 3 

Vinje, Finn-Erik, Språket - et sosialt fe-
nomen 1972: 3, s. 3 

2. Anmäld litteratur 

Allén, Sture, Nusvensk frekvensordbok 
(anm. av Hans Karlgren) 1972: 3, s. 8 

Collinder, Björn, Svensk språklära (anm. av 
Margareta Westman) 1974: 2, s. 19 

Dahlstedt, Karl-Hampus, Massmedierna 
och språket 1970: 4, s. 11 

Dunås, Rolf, Bättre svenska (anm. av Mar-
gareta Westman) 1970: 4, s. 6 

Hasselmo, Nils, Amerikasvenska (anm. av 
Folke Hedblom) 1974: 4, s. 13 

Hillman, Rolf, Svensk prosastil under 1700-
talet 1970:4 s. 12 

Isländsk-svensk ordbok (anm. av Bertil 
Molde) 1972: 3, s. 19 

Jacobsson, John, Kortfattad svensk språk-
lära (anm. av Margareta Westman) 
1973: 1,s.7 

Johannisson, Ture & Mattson, Gösta, 
Svenska Akademiens ordlista under 100 

år, 1974: 4, s. 16 
Korhonen, Olavi, Samisk-svensk och svensk-

samisk ordbok (anm. av Bo Wickman) 
1974: 2, s. 20 

Lönnerholm, Erik, Språket i Jönköping 
(anm. av Gösta Bergman) 1972: 3, s. 18 

Molde, Bertil & Ståhle, Carl Ivar, 1900-
talssvenska (anm. av Gösta Bergman) 
1970: 2, s. 14 

Molde, Bertil & Westman, Margareta, Of-
fentlig svenska 1974: 4, s. 16 

Ny ord i dansk (anm. av Bertil Molde) 
1972: 4, s. 13 

Om teknikens språk (anm. av Margareta 
Westman) 1970: 4, s. 5 

Platzack, Christer, Språket och läsbarheten 
(anm. av Margareta Westman) 1974: 3, 
s. 12 

Reklamtermer (anm. av Margareta West-
man) 1973: 1, s. 4 

Ryska namn (anm. av Gunnar Jacobsson) 
1970:4, s. 7 

Skolordlista, utg. av Nämnden för svensk 
språkvård och Svenska Akademien 
1973: 2, s. 15 

Skrivregler 1972: 1, s. 12 
Språk i Norden 1970 1970: 4, s. 12 
Språk i Norden 1971 1971:3,s. 6 
Språk i Norden 1972 1972: 3, s. 19, 

1973: 1, s. 5 (anm. av Gösta Bergman) 
Språk i Norden 1973 1973: 4, s. 8 
Språk i Norden 1974 1974: 4, s. 15 
Språkvårdsstudier 1974: 4, s. 16 
Studier i dagens svenska 1970: 4, s. 12 
Ståhle, Carl Ivar, Svenskt bibelspråk från 

1500-tal till 1900-tal 1970: 4, s. 11 
Svenska Akademiens ordlista, tionde uppla- 

gan (anm. av Sture Allén) 1973: 4, s. 3 
Svenska modeord (anm. av Rolf Hillman) 

1970: 2, s. 11 
Svenska studier från runtid till nutid 

1973: 3, s. 5 
Turistord i Norden (anm. av Margareta 

Westman) 1970: 2, s. 16 
Wellander, Erik, Kommittésvenska (anm. av 

Rolf Hillman) 1974: 4, s. 11 
- Riktig svenska, 4:e uppl. (anm. av Mar-

gareta Westman) 1973: 3, s. 18 
Wessén, Elias, Våra ord, 2:a uppl. (anm. av 

Bertil Molde) 1974: 1, s. 15 
Widmark, Gun, Om uttal och uttalsnorme-

ring (anm. av Claes-Christian Elert) 
1972:4, s. 8 

Vinje, Finn-Erik, Svecismer i moderne norsk 
(anm. av Catharina Griinbaum) 
1972: 4, s. Il 
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3. Ordregister till "Frågor och 
svar" och andra behandlade ord 

accelerera 1971: 3, s. 16 
allt (anv. i bet. "alltmer") 1973: 1, s. 3 
allegat 1971: 3, s. 16 
ankellång 1970: 4, s. 14 
avhängig (av) 1973: 1, s. 13 
barndagvårdare 1973: 1, s. 13 
bataklang 1971: 1, s. 13 
beslutade, beslöt 1970: 4, s. 13 
bestäm(me)s 1974: 3, s. 13 
budget (i pl.) 1971: 4, s. 16 
C. C., c. c. 1974: 3, s. 15 
centrum (böjn.) 1970: 1, s. 2 
changera, sjangsera 1974: 3, s. 14 
charisma, karisma 1971: 4, s. 16 
dagbarnvårdare 1973: 1, s. 13 
de, dem, dom 1971: 2, s. 14 
distribunal 1972: 3, s. 20 
dumpa, dumper 1970: 4, s. 15 
efterhand 1973: 1, s. 12 
enkätundersökning 1971: 3, s. 16 
finnas med 1972: 1, s. 3 
-fri 1972: 2, s. 3 
färist 1973: 1, s. 13 
förolyckas 1970: 4, s. 14 
förse, försedde, försåg 1970: 4, s. 12 
förslag 1973: 1, s. 12 
grimas 1974: 3, s. 14 
hushålla(de) 1970: 4, s. 13 
hutch, hurts 1973: 1, s. 13 
Hällekis 1974: 4, s. 16 
högskol(e)utbildning 1974: 3, s. 14 
irrationell 1971: 3, s. 15 
juvenilitet (juvilism) 1970: 4, s. 14 
karisma, charisma 1971: 4, s. 16 
kavera 1971: 1. s. 13 
kilometer, pl. -metrar 1971: 1, s. 16 
kiva adj. 1974: 1, s. 14 
knäsätta 1971: 1, s. 15 
komma s. (i pl.) 1970: 1, s. 5 
kom(me)s 1974: 3, s. 13 
konsulterande 1973: 1, s. 14 
konto (i pi.) 1970: 4, s. 15 
kosken 1974: 1, s. 14 
krapula 1971: 1, s. 13 
krejsa 1971: 1, s. 13 
kul 1970: 1, s. 15, 1974: 1, s. 14 
liter, p1. litrar 1971: 1, s. 16 

litterera 1973: 1, s. 14 
logistik 1972: 3, s. 20 
lojalitet mot 1971: 3, s. 16 
lusläsa 1970: 3, s. 16 
långtrådig 1971: 1, s. 16 
långtråkig 1971: 1, s. 16 
Iägg(nings)medel 1974: 3, s. 13 
-lös 1972: 2, s. 3 f. 
(mass)medium (böjn.) 1970: 1, s. 3 
meter, pl. metrar 1971: 11  s. 16 
miljö 1973: 2, s. 9 
inineral (p1.) 1974: 4, s. 17 
minut, pI. minutrar 1971: 1, s. 16 
museum 1971:3,s. 16 
mygla 1970: 2, s. 13 
narkotika (böjn.) 1970: 1, s. 3 
näcka 1974: 3, s. 14 
orationell 1971: 3, s. 15 
papperskrig 1971: 1, s. 14 
periodisera 1973: 1, s. 14 
petita (böjn.) 1970: 1, s. 5 
reklamera 1970: 4, s. 14 
repetitivitet 1970: 4, s. 14 
replierapå 1973: 1, s. 13 
rättskaffenhet 1974: 4, s. 17 
schema (i pl.) 1970: 1, s. 5 
set, sätt 1970: 4, s. 14 
sjangsera, changera 1974: 3, s. 14 
självkem 1971:3,s. 16 
skils, skiljs 1973: 1, s. 14 
skrymme 1970: 2, s. 16 
solo (i pi.) 1970: 4, s. 15 
som 1973: 3, s. 15 
spagat 1974: 3, s. 13 
spirituosa (böjn.) 1970: 1, s. 4 
stimulantia (böjn.) 1970: 1, s. 4 
stranda 1971: 1, s. 15 
sätt, set 1970: 4, s. 14 
tema (i pl.) 1970: 1, s. 5 
tempo (i pl.) 1970: 4, s. 15 
tentativ 1974: 3, s. 13 
tjutt tjutt 1971: 1, s. 14 
tuftad 1970: 3, s. 16 
under hand 1973: 1, s. 12 
utkast (till förslag) 1973: 1, s. 12 
välkänd 1970: 4, s. 15 
-vänlig 1972: 4, s. 4 
åstadkom(me)s 1974: 3, s. 13 
överljud(s)plan 1971:3,s. 16 


