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Våra fackspråk - ett 
växande 
kommunikationsproblem 

Sällskapet Riksdagsmän och forskare 
(RIFO) anordnade i november 1974 en dis-
kussion över ämnet "Våra fackspråk - ett 
växande kommunikationsproblem". Diskus-
sionen inleddes med anföranden av överbib-
liotekarien vid Kungl. Tekniska högskolan, 
fil, dr Stephan Schwarz, redaktör Hans 
Rehnvall, Sveriges Standardiseringskommis-
sion, professor Bertil Molde, Svenska språk-
nämnden, och riksdagsstenografcn Gunnar 
Ljusterdal. De tre förstnämnda inledarnas 
anföranden återges på följande sidor - 
Stephan Sclswarz fall i starkt bearbetad 
form. Gunnar Ljusterdals inledningsanfö-
rande var i väsentliga delar identiskt med 
hans artikel "Språkvård i riksdagsprotokol-
let", tryckt i Språkvård 1973: 2 och i anto-
login Språkvårdsstudier (Skr. utg. av 
Svenska språknämnden 53, 1974). 

Diskussionen om fackspråk (inte sällan ka-
rakteriserade med den negativa glosan fi-
konspråk) och deras otillgänglighet för en 
bredare allmänhet har länge pågått, men 
den har blivit allt intensivare under senare 
år. Detta gäller inte bara Sverige, utan de-
batten är livlig runtom i världen. 

Ingen vill väl på allvar bestrida att fack-
språk är nödvändiga, dvs, att olika veten-
skaper, yrken osv, behöver sina egna klart 
preciserade och helst inom fackgruppen all-
mänt accepterade termer. Det sista är vik-
tigt, eller som TNC:s direktör Einar Selan-
der har uttryckt det i en artikel med namnet 
"Det fackspråkliga samhället" (Tidskriften 
IVA 1973: 8): "(Villkoren för fackspråken 
skulle kunna förbättras om) Fackmannen 
avstår i större utsträckning från att odla 
sina privata termer (även om de självfallet 
bäst ger uttryck åt just hans uppfattning om 
skeendet). Orden bör lyftas upp från fikon-
språkens kabbalistiska värld och jargongens 
instängdhet till att bli facktermer i egentlig 
mening, med auktoriserad anslutning inom 
facket." För att fungera effektivt måste 
fackspråken ständigt bearbetas och vårdas. 1 
den citerade artikeln säger Einar Selander 
också: "Men det vore också naturligt, om 
man mindre klagade på det verkliga fack-
språket och i stället sökte främja krafter som  

arbetar på att göra det klart, effektivt, enty-
digt, rationellt." Ha"r återstår ännu mycket 
att göra - inom åtskilliga fackområden det 
mesta. Men även om de olika fackspråken 
blir helt klara, effektiva, entydiga och ratio-
nella - vilket förefaller utopiskt - så kom-
mer man inte därigenom förbi problemet att 
fackspråken och facktermerna kan hindra 
ickc-fackmäns förståelse av och möjligheter 
att ta ställning till frågor som kan vara av 
största vikt för alla medborgare. 

Det behövs - troligen i stigande grad 
folk som är kompetenta att överföra fack-
männens resonemang till en mindre fack-
språklig och därmed mera allmänt förståelig 
form. Men det räcker inte med det. Fack-
män av olika slag behöver också själva lära 
sig inse den allmänspråkliga kommunikatio-
nens villkor, dvs, de måste vänja sig vid att 
uttrycka sig inte bara på sitt eget interna 
språk utan också på ett mera lättillgängligt 
allmänspråk. Rätt brukade skall fackspråken 
användas för att klargöra förhållanden, inte 
för att dölja eller hemlighålla dem. Fack-
språken bör därför brukas framför allt i 
tankeutbytet fackmän emellan. När en fack-
man vänder sig till allmänheten (och dit 
måste också fackmän från andra områden 
ofta räknas), måste han huvudsakligen ar-
beta inom allmnänspråkets ram - en ram 
som ingalunda är så snäv som många vill 
låta påskina. 

Att komma till rätta med konflikten mellan 
fackspråk och allmänspråk är ett av de mest 
betydelsefulla problemen inom den nutida 
språkvården. 

t—Språkvrd 1 1975 



Om fikonspråkets 
nödvändighet 
-lv Stephan Schwarz 

. . sie wusste, was sie meinte, aber in 
der gewölsnliclien Sprache, svo die \Vorte 
nicist definiert sind, kann sich kein 
Mensch eindcutig ausdriicken: 
Robert Musil: Der Mann ohnc Eigen-
schaften III: 22 p. 865 

Stundom får man en pinsam känsla av att 
inte förstå det man läser eller det som sägs i 
samtal och debatt. Kanske kan man skylla 
på att det förekommer facktermer från ett 
område utan inte behärskar. Men även om 
man får orden definierade och förklarade 
kan det hända att man inte förstår mycket 
bättre, därför att nödvändiga förkunskaper 
och bakgrund saknas. Och vem har inte 
stött på texter (t. ex. lyrik) som till synes är 
avfattade på vardagsspråk, men vars egent-
liga mening man inte är säker på att ha 
fått klart för sig; en entydig mening kanske 
inte ens var avsedd.* 

Användningen av "vanliga" ord tycks inte 
vara tillräcklig för att man skall göra sig 
förstådd - -- man kan f. ö. fråga sig vad som 
gör ett ord vanligt och för vem det skall 
vara vanligt. En viktigare fråga berör sam-
ha idet mellan innehåll i ett meddelande och 
de språkliga uttryck som används för att 
förmedla detta innehåll. Meddelandet skall 
formuleras, och mottagaren skall ur formu-
lcr:ngen kunna uppfatta, dvs, återvinna 
meddelandets innehåll. Brister i kommuni-
ka ion kan ha sitt ursprung i båda leden. 

ör att förstå fackspråkens roll måste man 
därför studera ordens och uttryckens funk-
tion, dvs, vilka jobb språket och dess ele-
mentära delar gör i intellektuella processer 
och i kommunikation2. Härur kan man hop-
pas få en uppfattning om de krav som hör 
ställas på den som vill göra sig förstådd och 
på den som vill förstå. 

Vardagsspråket är ett idiom för 
att uttrycka (och tänka) 
vardagstankar... 

Man kan göra det enkla tankeexperimentet 
att man som språkligt uttrycksmedel vore 

* Tett, Ferlin: "Stenen/elden/och metmasken :/tre trapp-
steg/till Rockefellcr." Kommentar är dock mkhända 
mindre viktig för läsning av "Alice in Wonderland" än 
av "Gudomliga komedien". 

lsiinvisad till ett grundsptåk avgränsat ge-
nom någon konvention. Man har möjlighet 
att formulera tankar uppbyggda av be-
grepp soin imui språket kan förklaras mer 
eller mindre entydigt. Det kan då vara 
klart vad sons menas - med ett ord som 
"bord", ''lampa" och "kavaj": ett föremål 
anses kunna betecknas som "bord" om det 
brukar användas eller är avsett att användas 
på ett visst sätt. Men ord som "vacker", 
"kärlek", "frihet", "jämnlikhet" och "broder-
skap" kan ha många betydelser som inte går 
att imsmymnma i en definition eller förklaring i 
enkla termer. Även i vårt grundspråk måste 
det finnas ytterligare konventioner som re-
gierar någorlunda vad som är "naturliga" 
anvuindningar och som anger hur man kan 
införa nya begrepp. Ändå kommer det att 
kvarstå viss öppenhet. En tanke kan formu-
leras på nsånga olika sätt och en formulering 
kan uppfattas (tolkas) på olika sätt. Mång-
tvdighelen är i allmänhet föga besvärande. 
Det frantgår ofta av sammanhanget vad som 
menas. Man kan också förtydliga genom att 
ge redundant information eller genom att 
på andra sätt precisera meningen hos ett 
nytt begrepp eller villkoren för att ett ut-
talande skall vara giltigt. Sådana precise-
ringar blir så småningom ganska besvärliga, 
när kunskap och erfarenhet tillväxer i ett 
fackområde. 

Man väljer därför utvägen att utvidga 
språket med nya termer för nya begrepp, el-
ler genom att låta "gamla" ord få en sär-
skild, klart uttalad betydelse. Denna utveck-
ling går hand i hand med tillväxten av en 
föreställningsram med utrymme för synsätt, 
tankemocleller och mer formella teorier som 
visar sig fruktbara. Fackspråkets termer 
fungerar därför sons ett slags kortskrift, som 
i sig tar upp konventioner och förutsätt-
ningar och ger associationer eller anknyt-
ningar mellan olika delar av ämnets kun-
skapsstruktur. När man t. ex. i matematiken 
talar om "ett element i ett Hilhertrum", 
öppnar man s. a. s. ett perspektiv in mot 
hela teorin för Hilbertrum, med definitio-
ner, satser osv., som sedan kan tillämpas 
direkt. Onödiga upprepningar undviks ge-
nom hänvisning till litteraturen. Likaså i 
modern fysik, om man talar om en "våg-
funktion" öppnar man ett perspektiv in mot 
hela kvantmekaniken. 



och fackspråket... 

Man kan nu göra ett motsvarande tankeex-
periment som nyss, men utifrån ett utvecklat 
fackspråk. Om man i sitt grundspråk vill 
förklara något resultat från ett fackområde, 
finner man snart att facktermerna är me-
iiingsfulla bara i sitt sanunanhang och mot 
bakgrunden av sitt ursprung i en teori eller 
vetenskaplig "skola". En följd av detta är 
att terilierna knappast kan förstås eller för-
klaras i ett grunclspråk, skilda från sitt na-
turliga kunskapssarninanhang och att sam-
manhanget inte kan införas utan att man på 
nytt bygger upp ett begränsat fackspråk, 
bl. a. därför att den nödvändiga kunskaps-
och bcgreppsbakgrunden saknas. Försök till 
förklaring leder ofta till förenklingar som 
inbjuder till niisstolkuing eller t. o. ni. är 
faktiskt (formellt) felaktiga, t. ex. därför att 
nödvitndiga förutsättningar och begräns-
ningar måste uteläninas för att förenklingar 
skall kunna åstadkommas. 

Några enkla exempel kan belysa detta di-
leinma: 'Termerna ''energi''. ''sannolikhet" 
och ''risk'' har i fysik resp. statistik alldeles 
bestämd betydelse, medan i vardagsspråket 
termernas användning är ganska oklar och 
deras korrekta tekniska lictvclelse svår att 
ange. Ätt förklara relativitetsteorins mass-
energi-ekvivalens eller innebörden i satser 
im betingad sannolikhet är problematiskt 
titan hänvisning till den tankebyggnacl där 
de hör hemma. Satsen "vatten kokar vid 
100 grader" har ingen mening utan angi-
velse av temperaturskalan och är felaktig 
utan förutsättningar om vattnets renhet och 
om lufttrycket. Detta är i själva verket ett 
exempel på en vanlig situation, där förenk-
lingar leder till en framställning som är 
ofullständig och därför inte är giltig utan 
underförstårlda förbehåll. 

Vad har man egentligen språket till? Enk-
la tankeexcriment som dessa tycks peka 
på att språket inte bara eller inte ens i för-
sta hand är ett niedisim för kommunikation. 
För språklig kommunikation fordras en for-
mulering som uttrycker ett meddelande eller 
ytterst en tanke. Vi behöver språket i första 
hand för att överhuvudtaget kunna tänka. 
Mcd detta vill jag inte ha sagt att allt tän-
kande i någon form skulle vara verbalt. 
Tvärtom är det nog karakteristiskt för ur-
sprungliga idéer och insikter att vara okon-
ceptualiserade föreställningar, ungefär som 
en "Gestalt"-upplevelse av en struktur kan 
finnas utan en medveten föreställning om  

struktureims detaljer. Men konceptualise-
ring och därmed åtminstone verbaliserbar-
het är nödvändig för att insikterna skall bli 
del av ett rationellt kunskapssystem. 1 denna 
process är orden och satserna symboler av-
sedda att mnöjhiggöra behandling av kom-
plexa tankegångar. Genom användning av 
dessa symsilmler för att skapa associationer 
(t. ex. med )tjälp av analogier och metafo-
rer) kan ordens mening utvidgas och knytas 
ihop. Själva tänkandet äger rum inom ra-
men för en teori eller skola, som är oskiljbar 
fi ån chr begrepp och deras symboler med 
vars 1 tjal 1)  tcorm är uppbyggd. 

Om bruk av fackspråk 
Betraktelser av detta slag ger en sorts svar 
på frågan varför det har utvecklats och be-
hövs t,hika "subspråk" eller fackspråk som 
utväxtcr till vardagsspråket. Enkelt uttryckt 
är suhspcåkcts funktion att göra det möjligt 
att tänka och utbyta tankar inom ett kun-
skapsoinråde toni når en viss grad av kom-
plexitet. Dci bruk man gör av språket beror 
1),'t vad man \ iII säga och hur exakt och kort 
man vill uttrycka det man har att säga. 
Detta gäller legitimt (eller bättre funktio-
ocllt) bruk, till skillnad från olika former av 
illegitimt bruk pseudo-fmi ni tionellt och pa-
cnntzskt), där suhspråket fyller andra syf-
ten än att möjliggöra tänkande och kommnu-
mii hat ion. 

Det funktionella bruket kan, beroende på 
det särskilda syftet, leda till uttrycksformer 
på olika nivåer mellan vardagsspråket och 
det fullt utvecklade fackspråket, dvs, på en 
skala av begrcppsmnässig exklusivitet. Denna 
skala issotsvacar i någon man nivåer av möj-
lighet till att överföra verklig insikt ccli ni-
våer av krav på intellektuell medverkan av 
båda pam ter i kommuuikationsproccssen. Den 
"högsta" nivån används givetvis primärt för 
utvecklingsarbete i forskningssystemet och är 
oskiljbar från detta arbete. På olika mellan-
nivåer kan man göra förenklade framställ-
ningar i ett usindre specialiserat språk. 
Denna kommnunikationsform har en viktig 
funktion, t. ex. för att ge inblickar i ett om-
råde för experter från andra områden och 
för att ge översikter för forskningspohitiska 
bedömningar eller mer allmänt för politiska 
bedömningar av frågor som beror på rela-
tionerna ismelhan vetenskap—teknologi oct 
samhälle. Den "lägsta" nivån, vardag 
språket, används för popuharisering av ve- 



tenskapligt-tekniska resultat med syfte att 
informera och väcka intresse. Så snart man 
frång?sr fackspråket blir man tvungen att 
göra osuskrivningar och förenklingar, att un-
derförstå viktiga förutsättningar och be-
gränsningar för uttalandens giltighet, med 
därav följande möjligheter till icke avsedda 
feltolkningar. 

1 en debatt som gäller politiska frågor 
med tekniskt-vetenskapliga element kan ar-
gumenten knappast ges den utförlighet som 
fordras för att klargöra en åsikt eller be-
dömning. Glidningar på de underförstådda 
förutsättningarna blir därför praktiskt taget 
oundvikliga, i synnerhet som debattanterna 
sällan har tillräcklig sakkunskap för att för-
stå de tekniskt-vetenskapliga elementens 
egentliga innebörd. För att en sådan debatt 
skall bli mer än en sken-debatt, när den förs 
på en språkligt "lägre" nivå än fackspråkets, 
fordras därför en betydande återhållsamhet 
och medvetenhet om svårigheten att kom-
municera på ett nseningsfullt sätt om debatt-
ämnet. Denna medvetenhet fordras givetvis 
vid kommunikation såväl mellan experter 
och fackmän som lekmän sinsemellan. Av 
särskild vikt blir förmågan att skilja mellan 
deskriptiva och normativa element i den 
egna problemanalysen, beredvillighet att 
lyssna och ambitionen att upprätthålla en 
seriös debattnivå. 

}an (funktionellt brukade) fackspråk 
led till barriärer mellan olika fack? Det är 
knappast de komplexa termerna som utgör 
en barriär. Det är begreppen bakom dessa 
termer som karakteriserar ämnets kunskaps-
nivh - språkets terminologiska exklusivitet 
är snarast en indikator på svårigheterna att 
tränga in i ett nytt ämnes tankevärld. Ter-
mer övertas också ofta mellan olika discipli-
ner i den mån strukturella likheter eller ana-
logier motiverar detta. Men att eftersträva 
ett "vetenskapernas minimala enhetsspråk" 
är troligen fåfängt och icke funktionellt. 

och missbruk... 
När man talar om "fikonspråk" menar man 
naturligtvis inte det som här kallats funktio-

nellt bruk av fackspråk. "Fikonspråk" syftar 
(i det sammanhang som diskuteras här) 
vanligtvis på missbruk av facktermer, t. ex. 
med avsikt att vilseleda eller imponera eller 
av brist på hänsyn till åhöraren - därav 
den förklenande bibetydelsen. Problemet är 
att beteckningen har sitt ursprung just i 

lekmannens dilemma att inte kunna skilja 
funktionellt från icke-funktionellt bruk av 
fackspråk. Det är då frestande att härleda 
alla svårigheter i att "hänga med" till så-
dant missbruk, en glidning som ironiskt nog 
sätter funktionen hos själva termen "fikon-
språk" på spel. 

Man har anledning att skilja mellan olika 
former av medvetet och omedvetet missbruk 
av fackspråk, nämligen psen do-funktionella 

och parasitiska. Antag att man inom en 
profession (eller t. o. m. bara inom en orga-
nisation) har utvecklat ett fackspråk som i 
stort sett har karaktären av en jargong. Med 
detta menar jag att termer som är nyska-
pade eller har givits en särskild innebörd 
fyller en funktion i första hand som symbo-
ler för social gruppbildning och endast i 
andra hand för tänkande eller för kommu-
nikation i professionella angelägenheter. 
Termerna skulle således lätt kunna bytas ut 
mot "vanliga" ord utan att kommunikatio-
nen blev lidande. Det är värt att notera att 
kommunikationssvårigheter vid externa kon-
takter i sådana fall beror mindre på det 
kommunicerade materialets svårgripbarhet 
än på "etnocentritet" hos jargong-använda-
ren. Man är inte medveten om att termer 
används i en ovanlig betydelse och med sär-
präglade associationer eller konnotationer. 
Det är detta som gör jargong till utpräglade 
fall av pseudo-funktionellt språkbruk. Det 
är troligen vanligast i icke-vetenskapliga 
system och organisationer. 1 fysik, kemi och 
i de andra s. k. "hårda" vetenskaperna stan-
dardiseras språkbruket genom strävan efter 
konsensus och den långt drivna ekonomin i 
kommunikation, som bygger på referenser 
till den kumulerade internationella tidskrifts-
pressen3. 1 sådana "mjuka" vetenskaper, 
t. ex. sociologi och statsvetenskap, där dessa 
drag inte är så betydelsefulla4, 5, 6, ökar ris-
kerna för framväxten av sub-språk som kan 
verka hämmande på kunskapstillväxten, bl. a. 
genom att göra det alltför lätt att införa in-
novationer (t. ex. ifråga om begrepp och 
metod) vars värde och livsduglighet inte är 
väl prövade. 

1 kommunikationen mellan lekmän och 
fackmän blir det onödiga bruket av fackter-
mer särskilt märkbart och irriterande. Det 
är ofta svårt att övertygande visa behovet av 
preciserat språk, eftersom situationen nästan 
definitionsmässigt ger företräde åt enkelhet 
framför exakthet när dessa är oförenliga. 
När det gäller ett vetenskapligt ämne, p0- 



pulariserat i allmänorienterande syfte, kan 
denna princip vara rimlig, förutsatt att var-
ningar ges mot överskattning av de förmed-
lade insikterna. 

1 kontakter där fackmannen fungerar i 
rollen som expert åt hcslutsfattare på poli-
tisk nivå, i företag, myndigheter osv., dvs. 
då informationen och därpå grundade be-
dömningar skall ingå i underlag för beslut, 
måste sådant missbruk av fackspråk som för-
svårsr reell kommunikation bedömas som 
mycket allvarligt. Det extrema fallet kan be-
tecknas som parasitiskt bruk av fackspråk, 
vilket uppstår när den föregivna experten 
försöker u tnvt tja vetenskapens anseende för 
att stärka sin auktoritet. Med denna (funk-
tionellt) omotiverade användning av fack-
språket har man då samtidigt syftet att ge 
intryck av sakkunskap, att utnyttja respek-
ten för vetenskapens framsteg och att spela 
på föreställningen att resultat presenterade 
som "vetenskapliga" därmed är "godkända" 
och ''garanterade" av något som diffust upp-
fattas som "den vetenskapliga världen". Den 
som tillämpar denna form av retorik (sna-
rare än kommunikation) behöver inte vara 
en charlatan med avsikt att vilseleda. Myc-
ket oftare förekommer detta missbruk hos 
iersommcr med otillräckliga kunskaper och 
med subjektivt gott uppsåt i förening med 
en bestämd övertygelse (i värsta fall med en 
fanatisk tillit till en s. k. ideologi). Det be-
teende som här kallas parasitiskt bruk av 
fackspråk härrör emellertid, oberoende av 
de speciella förutsättningarna, från ett slags 
förakt för betydelsen av kunskapens validi-
tet, samtidigt som man vill dra fördel av de 
framsteg som baseras på vahiderad kunskap. 

Missbruk av fackspråk förekommer natur-
ligtvis i en mångfald varianter någonstans 
mellan ytterligheten av pscudofunktionellt 
och par asitiskt bruk. De språkliga uttrycken 
är i sådana fall oftast tecken på djupare hg-
runda brister i fråga orti kvalitet och effekti-
s just i kunskapstillväxt och kunskapsförmed-
ling. Sådana brister avhjälps inte helt ens i 
det vetenskapliga systemet, trots dess öppna 
redovisning och kritiska granskning. De 
förekommer i synnerhet i system där sådana 
kontrollmekanismer inte finns institutionali-
serade men är inte ovanliga vid kommuni-
kation mellan olika system, även när dessa 
var för sig har fungerande kontrollmekanis-
mer. Två intressanta avarter i det veten-
kapliga arh,ctet, som givetvis tar sig mot-

s\ -arande uttryck i missbruk av fackspråk,  

har ägnats en spirituell analys utgående från 
följande definitioner7 : 

1. To cmv (v. intrans.) or the act of cow-
ing: 
To list data (or perform operations) 
svithout awarcness of, or commnent upon, 
the contexts, frames of reference, or 
l)oints of observation which determine 
the origin, nature, and mneaning of the 
data (or procedures). To write on the 
mssumnption that "a fact is a fact''. To 
present evidence of hard work as a sub-
stitute for understanding, without any 
intent to deceive. 

l. To bull (v. intrans.) or the act of bul-
ung: 
To discourse upun the contexts, frames 
of reference and points of observation 
wluch would determine the origin, na-
ture, and mneaning of data if one bad 
mmv. To present evidence of an under-
standing of form in the hope that the 
rcadcr may be deceived into supposing a 
familiarity with content. 

Att känna igen funktionellt bruk 
av fackspråk 
Som väntat är det lättast att avslöja obegå-
'at missbruk av fackspråk. Men för att 
komma åt de fall som kan innebära en verk-
lig fara i beslutsprocesser måste man kunna 
genomskåda formen för ett meddelande och 
bedöma dess innehåll. Om beslutsfattaren vill 
avbörda sig ansvaret för en självständig be-
dömning löper han risken att hamna an-
tingen i teknokrati eller irrationalism. Beslu-
ten baseras då i realiteten i alltför hög grad 
på auktoriteter resp. ideologier eller t. o. m. 
ren opportunism, i stället för på en rationell 
beskrivning av verkligheten, där auktoriteter 
och ideologier ges ett väl avvägt inflytande. 
Det problematiska i auktoritetsberoendet il-
lustreras i den omskrivna relationen mellan 
Churchill och hans vetenskapliga rådgivare8. 
Ideologiberoenclets problem kan illustreras 
av Lysenko-affärcn°. 

;ven om dessa fall är extrema finns det, i 
det okvahificerade talet om "fikonspråk" i 
situationer där missbruk av fackspråk inte 
har påvisats, ett drag av irrationahism. Före-
trädare för irrationalistiska riktningar häv- 
(har naturligtvis inte att de kan avvara ra- 
tiommehl argumentatioms 	de anser sig eine!- 
lertid ha tilicång till andra vägar att nå för- 



djupad kunskap som ligger utom räckhåll 
för (deras föreställning om) ratiorialitet10. 
Beslut sfat ta ren 	söker 	(omedvetet) 	att 
komma ifrån mödan med ett rationellt ställ-
ningstagande till en fråga som inte kan för-
enklas till en kort sammanfattning på var-
dagsspråk, och han efterrationaliserar denna 
attityd genom att lita till myten att ''det 
som är värt att sägas kan sägas enkelt". 
Detta skulle ge berättigande åt principen att 
förkasta (eller åtminstone utesluta från 
granskning och Isänsynstagande) sådant po-
tentiellt beslutsunderlag som är svårtillgäng-
ligt eller svårgripbart. 

Det intressanta är att denna typ av sub-
jektiv skevhet (eng. bios) vid beredning av 
beslutsunderlag synes vara en av de grund-
Liggande psykologiska mekanismer som på-
verkar bedömning under osäkerhet'1. För att 
motverka denna effekt införs i beslutspro-
cesser ofta åtgärder för kontroll i form av 
kritisk granskning (som t. ex. i det statliga 
remissväsendet). Meningen är att sakkun-
niga och andra intressenter skall debattera 
fram en ståndpunkt eller åtminstone leve-
rera ett allsidigt underlag som i ljuset av 
värderingar, normer, politiska strävanden 
osv, skall leda till naturliga val mellan före-
slagna handlingsalternativ. 

Man skulle tro att en sådan process kunde 
lösa beslutsfattarens kunskaps- och kommu-
niktionsproblem: "låt experterna presen-
tera sin sak, så kan vi ta rollen som do-
mare!" Men just inför konstruktion av en 
sådan konfliktmodell (adversary process) 
Sons instrument för beslutsfattande har man 
allvarligt ifrågasatt behovet av intellektuell 
hederlighet bland debattanterna12. De olika 
parternas roll skulle vara att argumentera 
för de intressen de representerar om än med 
halvsanningar och ogiltiga argument. Mot-
ståndaren har ju möjlighet att påvisa brister 
i premisser och argumentation, om han är 
tillräckligt kunnig och skarpsinnig. 

Härmed har man pekat på den kritiska 
punkten: hur skall domaren-beslutsfatta-
ren fälla ett avgörande om han inte är insatt 
i frågan? Han kommer tydligen inte ifrån 
ansvaret att informera sig och ta ställning. 
Åtminstone en begränsad aktiv insats ford-
ras för att skilja parasitiskt eller pseudo-
funktionellt bruk av fackspråk från funktio-
nellt bruk och för att avgöra hur de an-
vändbara insikter som har förmedlats skall 
påverka beslut. 

***  

Författaren vill tacka professor Bertil Molde 
och fil, dr Gunnel Tottie för intressant.s 
diskussioner och kommentarer. 
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Journalisterna och 
fackspråken 
Av Hans Rehnvall 

jag skall i det här sällskapet representera 
journalisterna och andra populariserare

'
de 

varelser som ibland skall fungera som en 
förmedlande länk mellan forskare och tekni-
ker på ena sidan och allmänheten, dit också 
politikerna räknas, på den andra. Kanske 
skulle man då vänta av mig att jag skulle 
säga att fackspråk är ett otyg, som borde 
bort och ersättas mcd ett för alla genast be-
gripligt och människonära språk. Men så 
tänker jag inte alls säga. 

Tvärtom så tror jag att man i inassmedia 
och i många andra sammanhang ofta är 
onödigt rädd för facktermer. Det leder i 
praktiken till sämre, inte bättre, förståelse 
för det man försöker berätta. Anledningen 
är helt enkelt att var odi en som skall po-
pularisera försöker komma runt den besvär-
liga termen - genom att hitta på en ersätt-
ning som låter mera begriplig, eller som lå-
ter som om den liknade vardagsspråket mer. 
Resultatet blir ofta mycket konstigt. Ta ett 
exempel: accelerator är ett sammanfattande 
namn för en rad olika anordningar fysikerna 
använder för att få upp elementarpartiklar i 
höga hastigheter, för att sedan göra experi-
ment med dem. Popularisatorn tycker då 
kanske att accelerator låter för vetenskapligt 

och så uppfinner han i stället atomkross. 
Partikeisnurra har också uppfunnits, liksom 
magnetsnurra (många acceleratorer använ-
der ju stora magneter). Om man nu möter 
skildringar av de här anordningarna, som 
ibland kallas atomkrossar, ibland partikel-
snurror, ibland någonting annat nyuppfun-
net, får man ingen möjlighet att få klart för 
sig vad det egentligen är för apparat. Ordet 
accelerator vore mycket bättre att använda, 
då behövde man i alla fall bara lära sig be-
gripa ett nytt ord. 

Ett annat och mycket allvarligare exempel 
är enheten kalori. Det är ju en enhet för 
värrneenergi (som förresten skall avskaffas 
när det nya SI-systemet införs), men det 
här med energi har i massmedia ansetts för 
svårt. Man har avstått från att tala om vad 
en kalori är för något, och i stället infört 
ord som kalorital, kaloriinnehåll, kalorifattig 
ni. fl. \Tad som är ännu värre, man har tyckt 
att kilokalorier, soul ju betyder tusental ka- 

lorier, är för fjärran för människorna och 
helt enkelt kallat dem också för kalorier. 

Antag att vi sadc att det var 80 meter 
mellan Uppsala och Stockholm, med hänvis-
ning till att folk ändå inte vet vad en kilo-
meter är! Då skulle man genast inse det to-
kigd i populariseringen. 

Resultatet är att ingen numera vet vad en 
kalori egentligen är för någonting. Hade 
man från början an\ int de riktiga uttrycken 
skulle vetskapen att det egentligen rör sig 
omil värmeenergi och inte ont någonting i stil 
osed vitaminer vara väl spridd. 

Här är försöken till popular:scring ett 
rent hinder för förståelsen. jag menar allt-
så, att det är mycket bättre att namrm 
saker vid deras rätta namn, och anstränga 
sig att förklara det där namnet när det är 
nytt, än att försöka uppfinna nya ord för 
att slippa ett fackuttryck. 

Men det här gäller förstås bara bra fack-
uttryck - sådana som verkligen behövs för 
att man skall kunna hantera ett ämne. Och 
det är inte alltid som fackuttrycken är bra. 

Vissa fackområden är värre än andra. De 
värsta är nog inte de rena vetenskaperna, 
utan snarare en del nya teknikornråderi - 
t. ex. datortekniken. Värst tycker jag områ-
den som sociologin och pedagogiken är, och 
de färgar av sig på det statliga utrednings-
språket. "Behovsrelevant åtgärdsinitiering" 
t. ex. 	så kan det väl inte vara nödvändigt 
att säga? 

En av våra mesta politiker lär förresten 
ha sagt att det är dumt att använda svåra 
främmande ord, när det finns en adekvat 
inhemsk msonienklatur. 1 det kan man ju 
helhjärtat instämma. 

För att återgå till tekniken - de färska tek-
nikgrenarna är de svåraste när det gäller 
fackspråk. Man har oklara definitioner, man 
lånar friskt från utländska språk, mest eng-
elskan. Och inga av fackuttrycken har hun-
nit bli allmängods. En journalist eller någon 
annan som skall popularisera ett sådant om-
råde är i en svår situation - i praktiken ger 
han ofta upp, och det blir inget berättat. 

När då ett sådant område ändå skall föras 
ut till allmänheten händer konstiga saker. 
Ett bra exempel är kärnkraften. Där har 
man ett fackspråk som fortfarande är oren-
sat och som är kraftigt utländskt påverkat, 
och man står inför uppgiften att i alla fall 
försöka berätta för en bred allmänhet o. 
vad som hinder på området. Det leder till 



att osmilta slanguttryck som BWR och 
PWR för kokarreaktor och tryckvattenreak-
tor förs ut till allmänheten - alldeles i onö-
dan. Har man utan besvär kunnat skilja 
mellan bensinmotorer och dieselmotorer, be-
grepp som är vanligare än vad reaktorerna 
kan bli, utan några bokstavstrollerier, kan 
man nog klara de här två uttrycken också. 

Man kan ibland frestas att föra ut sådant 
Sons är lätt att berätta och förklara snarare 
än sådant som är viktigt. Hur en kärnklyv-
ning går till är en av våra vanligaste popu-
lärskildringar, som ofelbart inleder varje de-
battskrift eller utredning om kärnkraft. För-
ståelsen av kärnkraften brukar inte öka av 
det. Ingen skulle komma på tanken att in-
leda en populärbroschyr om ett oljeeldat 
kraftverk med en beskrivning hur kolväte-
molekylen i oljan träffar på syremolekyler i 
luften, reagerar med dem och oxideras till 
koldioxid och vatten. 

jag menar alltså att man inte skall vara 
rädd för bra facktermer - man behöver 
dem, om man i det långa loppet skall få nå-
gon förståelse för vad man försöker berätta. 
Kan man ersätta en fackterm med ett mer 
lättbegripligt ord utan att förlora någonting 
i innehåll 	då skall man förstås göra det, 
men då borde också den där facktermen 
försvinna. Den behövs ju inte. 

1 praktiken är i alla fall fackspråken svåra 
ofta svårare än de skulle behöva vara. 

Och det, tror jag, beror helt enkelt på lättja 
ocl okunnighet hos de forskare och tekniker 
som använder fackspråket. Man skulle önska 
sig en mer kritisk inställning till de ord och 
uttryck som används: behöver man verkli-
ger. det här ordet, finns det kanske rent 
av ett gammalt ord som betyder samma sak? 
Skall vi verkligen okritiskt acceptera det här 
utländska uttrycket? 

På onödiga utländska uttryck finns det 
många trista exempel - uttrycken ppm och 
pplsm förekommer i de mest allvarliga sam-
nsanhang, inte därför att de behövs, de stäl-
ler bara till med förvirring, utan för att de 
är vanliga i amerikansk litteratur. 

Om alltså forskare och tekniker var litet 
mindre okritiska och inte så siarviga vid 
hantering av sitt eget fackspråk skulle de 
inte ha så stora svårigheter med kommuni-
kationen. 

Det sägs ibland att tekniker vill gömma 
sig bakom konstiga ord - för att hålla sitt 
ämne oåtkomligt eller bara för att dölja att 
de inte har något att säga. Men det tror  

jag faktiskt är lömskt förtal 	forskare och 
tekniker vill oftast berätta om sina områden. 

Vad skall man då göra för att förbättra si-
tuationen? Man kan ju inte begära att den 
enskilde forskaren eller ttknikern skall sitta 
och kritisera sitt fackspråk och bestämma sig 
för lösningar. Det finns organisationer som 
försöker göra något åt saken - Tekniska 
Nomenklaturcerstralen, TNC, kämpar mot 
alla nya behov genom att ge ut ordlistor, 
och även Sveriges Standardiseringskominis-
sion, STS, där jag arbetar, ägnar mycken tid 
åt terminologi. 

Mycket är förstås en utbildningsfråga. 
Man får hoppas att den nya skolan produ-
cerar naturvetare som är duktigare att ut-
trycka sig, och mer skeptiska mot konstiga 
ord - och att den får fram journalister som 
bättre kan förstå vad naturvetarna säger. 

Men i dagens läge är nog det enda man 
kan göra att uppmana forskarna och tekni-
kerna: Blanda inte ihop facksiang, av typ 
BWR och PWR, med sådana facktermer 
som verkligen behövs, och att uppmana 
mottagarna av information - acceptera 
inte fackuttrycken utan vidare, kräv an-
tingen en förklaring eller ett begripligt ersätt-
ningsord. Men glöm inte att det ofta är 
bättre att ta det riktiga fackuttrycket än en 
krystad popularisering. Och tro inte att 
fackspråket är något heligt 	ofta ligger 
inte särskilt mycket tänkande bakom ens de 
mångstavigaste ord. 

10 



Fackspråk och 
allmänspråk 
.4v Bertil Molde 

För en tid sedan ringde en dam till Svenska 
språknämnden och ville veta vad ordet alie-
nation betyder. Hon hade kommiti diskus-
sion med några kolleger, som hävdade att 
ordet betyder "främlingskap", men själv an-
såg hon att den rätta försvenskningen var 
"samhörighet". Någon enighet hade man 
inte lyckats uppnå, och språknämnden an-
modades att lösa gåtan. Svaret blev natur-
ligtvis att alienation betyder "främlingskap, 
främlingskänsla" och också att dessa svenska 
motsvarigheter är långt bättre än det för de 
flesta svenskar dunkla och helt associations-
lösa främmande ordet. Men hur hade någon 
kunnat få för sig att alienation betyder 
"samhörighet"? Därom kan man förstås 
bara gissa. En anledning är förmodligen att 
alienation förekommer i sammanhang där 
det kan vara fråga om känsla av samhörig-
het - eller brist på sådan känsla. En annan 
är sannolikt att alienation felaktigt har asso-
cierats med ett annat ord som ligger inom 
ungefär samma begreppssfär som "samhö-
righet", nämligen allierad. 

Detta exempel är intressant, också därför 
att det representerar bara en av de tjogtals 
telefonförfrågningar som under senare år 
har riktats till nämnden om betydelsen av 
just alienation. Andra abstrakta moderna 
främmande ord som språknämnden ofta får 
frågor om är t. ex. integration, frustration, 
prioritering - också det ord som saknar 
anknytningar till andra och vanligare 
svenska ord. 

Är ord som de nämnda fackspråkliga? 
Det kan naturligtvis diskuteras, men de an-
vänds i varje fall särskilt ofta av vissa fack-
män, t. ex. psykologer, samhällsvetare, eko-
nomer och politiker. Det är för mig inget 
tvivel om att många fackmän numera näs-
tan snobbar med ett språk som är späckat 
med främmande ord, ofta närmast lånade 
från engelskan, och inte ägnar en tanke åt 
att sådana ord kan vara svåra att förstå för 
dem man vänder sig till. Eller det kan vara 
så att man av rädsla för att inte bli tagen på 
allvar av sina kolleger - eller av beslutsfat- 
tarna 	använder ett ordförråd som man 
tror skall göra ett lärt och gott intryck på 
dem. Att man därigenom ofta kommer att 
tala förbi eller över huvudena på andra än 

kollegerna, tycks man fästa mindre avseende 
vid. 

1 rubriken på den här diskussionen sägs 
att fackspråken är ett växande kommunika-
tionsproblem, och det är säkert riktigt. Or-
sakerna är flera. En är att experter av skilda 
slag och deras olika fackspråk spelar en allt 
större roll i den offentliga debatten 	skill- 
naderna är högst nsarkanta om man jämför 
med förhållandena för t. ex. en mansålder 
sedan. Detta hänger väl i sin tur ihop med 
att både samhälisförhållandena i vid mening 
och diskussionerna om dessa förhållanden 
har blivit allt mera komplicerade. Dessutom 
är det så att en rad nya eller unga veten-
skaper eller fackområden först under de se-
naste decennierna har börjat utveckla egna 
fackspråk och terminologier. Och den ut-
vecklingen har i många fall tillåtits ske helt 
okontrollerat och med föga kunskap om 
både fackspråkens och allmänspråkets krav 
och livsvillkor. Mängder av termer inom 
områden som sociologi, psykologi, medicin, 
statistik, ekonomi, datateknik och andra 
tekniska fält har övertagits direkt från främ-
mande språk, huvudsakligen från engelskan, 
ofta helt i oträngt mål. Det kan t. o. in. 
ibland förefalla som om man inom vissa 
yngre vetenskapsgrenar avsiktligt har skapat 
en "svensk" terminologi som är helt kalke-
rad på den engelska, kanske för att da•rige-
nom ge dessa unga vetenskaper en karaktär 
av verkliga etablerade vetenskaper - och 
för att ge dessa vetenskapers utövare en 
högre status. 

Inom vissa områden har dock ett mål-
medvetet och också framgångsrikt termino-
logiskt arbete bedrivits. Det gäller framför 
allt de delar av det stora tekniska fältet som 
Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) bar 
bearbetat. Men annars är det fortfarande 
ganska klent beställt med termirsologiskt ar-
bete och med saneringen av olika fackspråk i 
Sverige. Det gäller t. ex. ett så viktigt om-
råde som medicinens språk, som de flesta av 
oss oavsett om vi vill det eller inte kommen 
kontakt med på åtskilliga sätt och ofta i si-
tuationer då vår fattningsförmåga kan vara 
ganska nedsatt. 

Fackspråk av alla möjliga slag blir allt 
vanligare också i det material som skall 
bilda underlag för t. ex. beslutsfattarna i re-
gering och riksdag. Statliga betänkanden är 
numera ofta till större eller mindre del 
skrivna av s. k. experter, dvs, folk som är 
experter inom ett visst område som berörs i 
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betänkandena (t. ex. statistik, pedagogik, 
ekonomi osv.) eller i olyckliga fall av exper-
ter som är experter på att vara experter. 
Utredningssekreterarna tycks inte i någon 
större utsträckning våga sig på experternas 
ofta invecklade och svårforcerade språk, och 
många betänkanden kan därför i språkligt 
avseende vara mycket oenhetliga. Men be-
slutsfattarna får försöka sätta sig in i reso-
nemangen sådana de nu är utformade, och 
det kan inte alltid vara lätt. Dessutom är 
det så att många betänkanden utformas av 
sekreterare med synnerligen bristfällig språk-
lig skclning, sekreterare som kanske själva 
är experter inom ett område där ett i fråga 
om terminologi och uttryckssätt i övrigt 
svårgenomträngligt språk har blivit vanligt. 

Fackspråk är inte bara ord och termer. 
Det är också former, satsstruktur och me-
ningshildning. Det förkättrade kanslispråket, 
den offentliga svenskan, är också ett slags 
fackspråk. Det kan vara mycket klart och 
lättillgängligt när det skrivs a.' en som be-
härskar det. Men få, kanske allt färre, be-
härskar det effektiva och funktionella kan-
slispråket. Långt flera som skriver de betän-
kanden och yttranden som beslutsfattarna 
sedan skall ta ställning till, försöker skriva 
Som de tror att man bör göra. Dvs, de ut-
trycker sig abstrakt och omständligt också 
där något kunde sägas konkret och rakt på 
sak, och de använder krångliga och långa 
meningar som varken de själva eller läsar-
na alltid hittar rätt i. Också detta kan 
betraktas som ett slags fackspråk, och ett 
av de mest utbredda och mest betydelse-
fulla. Utredningssvenskan är en språklig 
genre i förfall, och detta är ett av de mest 
allvarliga problemen i dagens svenska. 

J si mera fackspråk används utanför fack-
männens krets, dess större blir problemet att 
översätta eller transponera vad fackrnännen 
säger till en språklig form som är begriplig 
för alla som har plikt eller anledning att ta 
ställning till de problem som fackmännen-
experterna skall ge vägledning om. Detta 
översättnings- eller transponeringsproblem 
är dåligt löst på de flesta håll, även om 
massmediernas journalister gör sitt bästa för 
att klara det. Alen frågan är om det är nöd-
vändigt med så mycket fackspråk som måste 
stöpas om i en annan form för att kunna bli 
beeripligt utanför fackmännens trånga krets. 

Fackspråk behövs, men framför allt fack-
män emellan. ',,är man riktar sig till all- 

mänheten (eller till fackmän på helt andra 
områden) . så är det bara allmänspråket som 
är funktionsdugligt. Och naturligtvis kan 
man behöva använda olika facktermer också 
när man riktar sig till en bredare krets av 
lyssnare eller läsare. Det problemet är inga-
lunda olösligt: det är ju inte förbjudet att 
förklara de facktermer man nödgas an-
vända. 

Det är inte facksprciken eller sprdkct det 
är fel på, utan det är .sprkbru1car7ia ( inte 
minst fackmännen-experterna) och dem som 

utbildar folk till samhällsvetare, politiker, 
psykologer, jurister, tekniker, läkare, osv. De 
flesta inom dessa och andra kategorier har 
ingen som helst utbildning efter gymnasiet i 
svenska språket, varken teoretiskt eller prak-
tiskt. Det kan aldrig bli någon rätsida på 
den språkliga kommunikationen mellan 
fackmän och allmänhet, mellan utredare. 
experter och beslutsfattare, förrän det införs 
en effektiv obligatorisk fortbildning i svenska 
(inklusive varje ämnesområdes fackspråk) 
vid all högre utbildning vid svenska läroan-
stalter. Det är fara i dröjsmål. Redan nu är 
misstänksamheten mot experternas, fack-
männens och också politikernas språk så stor 
att det är oroväckande. Och ibland undrar 
man om inte vissa politiska beslut kan ha 
fattats på ett underlag som de beslutande 
myndigheterna inte har kunnat tolka till alla 
delar. 
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Irrationell rationalisering 
Av Bertil Åfolde 

1975-02-10 
Ett problem som tycks sysselsistta många 
svenskar 	åtminstone att döma av talrika 
frågor till språknämnden - är det för några 
år sedan i Sverige lanserade systemet att 
skriva datum enligt mönstret "1975-02-
10". Detta system har införts därför att det 
skulle vara internationellare och rationellare 
än tidigare använda system. Man kan fråga 
sig för vem det nya systemet är rationellt, 
isär det uppenbarligen är så besvärligt för 
många, både för dem som använder det och 
för de långt flera som tvingas tolka date-
ringar av denna typ. Om det är så att typen 
"1975-02-10" är rationell för dem som an-
vänder den (vilket kan betvivlas men ändå 
för resonemangets skull kan förutsättas), 
men om det samtidigt är så att denna typ 
ställer till besvär och kanske försvårar läs-
ningen för de många som möter den i skrift 
eller tryck, då är det orimligt att i samman-
hanget tala om rationalisering. Sådana för-
ändringar av språkliga uttryck som visserli-
gen leder till en fastare systematik för av-
sändaren av det språkliga meddelandet men 
som leder till ökade svårigheter för motta-
garen, kan inte på allvar kallas rationalise-
ring. De visar snarare ett förakt för motta-
garen och én allmän okunnighet om den 
språkliga kommunikationens villkor. 

Det av ålder hos oss brukade systemet att 
ange datum har varit att ha ordningen 
dag—månad--år. Så är det alltjämt i le-
vande naturligt tal - och någon ändring i 
gängse talat språk ter sig förvisso inte san-
nolik. 1 tal är året ofta av mindre intresse, 
och det behöver ofta inte alls anges, eller 
också kan det anges med ord som "i år", 
"förra året", "nästa år". När man skall ange 
datum säger man i tal antingen enbart da-
gens ordningsnurnmer ("Jag kommer den 
tionde") eller detta nummer kombinerat 
med månadens namn ("Jag kommer den 
tionde februari"). För många, troligen för 
de flesta svenskar, är därför ett system som 
dels kräver att årtalet anges, dels kräver ord-
ningen år—månad--dag helt onaturligt. 
Och mnais har ingen anledning att förmoda 
att det inom överskådlig tid skulle kunna 
bli annat än onaturligt. 

Det är inget tvivel om att det råder ett 
utbrett missnöje med det här nya daterings- 

steuset. Språknänmnden har nänsnt detta 
system i sina Skrivregler men vill för sin del 
rekommendera det endast för användning i 
hrevhuvud o. d., och det tilläggs "1 löpande 
text är skrivsättet 1972-05-22 mindre 
lämpligt, och där bör man hellre skriva den 

22 maj 1972 (eller 22.5.72)" (och enligt 
Skrivregler är också skrivsättet 22/5 1972 
tillåtet). Den rekonsmendationen står nämn-
den givetvis fast vid. Det är framfor allt i 
löpande text som typen "1975-02-10" är 
besvärande. Vem kan på nykter kaluv finna 
det vara rationellt att skriva t. ex. "1975-
02-1 0-15" i stället för "den 10-15 febru-
ari 1975" - ons man som rimligt är med 
"rationellt" menar rationellt både för skri-
bent och för Idsare? 

Inom talrika offentliga myndigheter och 
institutioner liksom inom mängder av pri-
vata företag har man tydligen bestämt sig 
för att atsvända den s. k. numeriska datum-
angivelsen, dvs, typen "1975-02-10", och 
det har man gjort därför att den nämns i 
första rummet i standardiseringskommissio-
isens standard SIS 01 02 il. Men i samma 
standard nämns och sidoställs också den s. k. 
alfanumeriska principen, dvs, typen "den 10 
februari 1975", vilket alltför få rationalise-
ringsivrare tycks ha observerat. 

Nej, låt oss för effektivitetens och lättill-
gänglighetens skull spjärna emot typen 
"1975-02-10", åtminstone i alla slag av lö-
pande text, och i stället fortsätta att an-
vända den hävdvunna och enklare typen 
"den 10 febniari 1975" (eller "10.2.75") 

Mar och jul 
Rationaliserarna har också varit framme när 
det gäller förkortningar av månadernas 
namn. Det svenska förkortningssystemet är 
ju sådant att huvudprincipen är att man 
förkortar framför vokal. Sons förkortningar 
av månadsnamnen har man därför sedan 
länge använt jan, febr, apr, aug, sept, okt, 
noc och dec, och de korta namnen maJs, 
maj, juni och juli har man normalt inte för-
kortat alls. Detta klara och inarbetade sys-
tens Isar stört vissa vänner av ordning. De 
har inte kunnat förlika sig med tanken att 
somliga månadsförkortningar (eller taS-
nadsnamn) skall ha tre bokstäver medan 
andra har fyra. De har i stället hittat på ett 
system (nämnt i samma SJS-standard som 
behandlar sättet att ange datum), där alla 
mnånadsförkortningar skall bestå av tre bok- 
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stäver 	förmodligen har man därvid låtit 
sig ledas av tanken att allt skall vara väl 
tillrättalagt för datorerna (soul ofta tycks 
vara viktigare än människorna). Och så har 
man alltså skapat och (på allvar) rekom-
menderat helt orimliga förkortningar som 
mar, jun och jul - varför i all rimlighets 
namn skall man skära bort en enda bokstav 
och tro att något blir enklare och rationel-
lare på det viset? 1 SIS-standarden sägs 
dock att alla månadsförkortningar bör und-
vikas i löpande text. Det är något oklart vad 
som menas med löpande text. Språknämn-
dens sekretariat har nyligen granskat ett av 
Sveriges standardiseringskommission utsänt 
remissförslag om "friluftsskyltar" o. d. Bland 
exemplen där fanns en skylt med texten "15 
nov-15 mar". Är inte det löpande text? 1 
varje fall är det groteskt att placera ut skyl-
tar runtom i Sverige där månaderna mars, 
juni och juli har stympats till "mar", "jun" 
och 'Jul"! 

Även den här rekommendationen av för-
kortningar som har yxats till enligt Prokrus-
tes' metod bör sabotcras - tills den återtas. 

Vecka 7 
Veckonumrering har uppenbara fördelar på 
vissa områden, t. ex. inom olika industrier. 
Men sedan veckonumnmer Ilar börjat tryckas 
i alla (?) almuanackor har allt flera på olika 
håll i samhället börjat använda veckonum-
mer i stället för datum. Det leder till onö-
diga oklarheter och onödiga resonemang. 
.\lla vet exakt när ett visst datum infaller, 
men det är få som på rak arm kan säga 
1. ex. när vecka 13 kommer 	om det är i 
mars eller april. 

Veckonumreringen kan användas när den 
är praktiskt motiverad. Men i alla andra 
sammanhang, t. ex. när man diskuterar tid 
för ett sanunanträde, bör det vanliga date-
ringssystemet användas, dvs, det alfanume-
riska. Säg inte ''vecka 7'', utan säg "veckan 
som börjar med den 10 februari" eller "nå-
gon gång under tiden 10-15 februari" eller 
kanske "omkring den 12 februari", om det 
inte går att ange exakt dag. Visst kan det 
tyckas att det ligger ett slags precision i att 
säga "vecka 7", men det är en underlig pre-
cision om den medför att den andra parten 
måste slå upp i almanackan för att tolka 
detta koc!meddelancle 

Fågeistreck och 
klä d sträck 
Av Thorstcn Andersson 

Sammanfall av de korta e- och ii-ljuden har 
Som bekant stor spridning i dialekter och re-
gionalt riksspråk i Sverige (se t. ex. Claes-
Christian Elert, Ljud och ord i svenskan, 
1970, s. 62, Sigurd Fries i Språkvårdssam-
fundets meddelanden 8, 1970, s. 3). Detta 
sammnanfall leder till ortografisk osäkerhet 
inte bara hos skolbarn titan också hos ruti-
nerade skribenter (i något fall kanske sät-
tare), nämligen i ovanliga och/eller etymolo-
giskt ogenomskinliga ord. Jag har antecknat 
en del sådana exempel ur dagstidningar och 
annan litteratur. De två rubrikorden, som 
jag har iakttagit i tidningar, innebär en 
lättförståelig etymologisk omtydning av få-
geisträck och klädstrcck. Också det enkla 
sträck i prepositionsuttrycket i sträck kan 
analyseras fel. Det visar ett exempel som 
detta: "Moderna däck tål till och med di-
rekt solljus många timmar i streck utan att 
förstöras på något sätt" (Upsala Nya Tid-
ning 30.6.1973 s. 7). Uttrycket i stort sett 
förknippas vid fonemsammanfall inte nöd-
vändigtvis med verbet se. Ex.: "När det gäl-
ler pendeltrafiken Uppsala—Stockholm an-
vänds i stort sätt RC-lok" (samma tidning 
23.8.1973 s. 1). Subst. brädd associeras lätt 
mcd bred och l,redd. Så diskuteras i Histo-
risk tidskrift 71 (1951) s. 302, huruvida en 
viss avhandling "vore till bredden fylld med 
polemik". Den skånska specialiteten spel-
t(e)kaka Ilar fått formen spättekaka i två 
läroböcker i nomdiska språk (Elias Wessén 
Svensk språkhistoria 2, 1971, s. 81. Ragn-
hild Söderbergh Svensk ordbildning2, 1971, 
s. 15). Formen med -ä- visar att det etymo-
logiska sambandet med spett Ilar fördunklats 
(kakan gräddas på ett vridbart spett). 

Ett annat exempel på e-ä-förväxling i 
ortografin Står i Språkvård 1974: 4 s. 9. 
Erik Wellander framhåller i artikeln Att 
översätta bl. a. att svenskans lucka inte bara 
betyder 'öppning' utan också 'lem som täc-
ker öppningen'. Detta exempel är ganska 
påfallande för den som också i sitt uttal 
skiljer på lem och läns. 
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Bättre offentlig svenska 
Av Bertil Afolde 

Offentlig svenska är namnet på en textbok 
som sammanställts av Bertil Molde och 
Margareta Westman, bägge tjänstemän vid 
Svenska språknämnden (Skrifter utg. av 
Svenska språknämnden 54, Stockholm 1975, 
ca-pris jnkl. mmm 11 kr.). Med den i den-
na bok lanserade termen offentlig svenska 
avses det språk eller rättare sagt de former 
av språk som används av offentliga myn-
digheter och institutioner. Boken innehåller 
texter hämtade ur olika slag av officiella 
skrivelser, t. ex. författningar, utredningar, 
rapporter, blanketter och informerande skri-
velser'från myndigheter. Den ger också en 
fyllig samling exempel på speciella språk-
liga företeelser som kan vara värda att dis-
kutera. Som hjälpmedel vid den språkliga 
analysen och bedömningen av texterna i 
boken ges ett av bokens författare utarbetat 
och vid talrika kurser o. d. utprovat analys-
schema med bruksanvisning. Boken är fram-
för allt avsedd att användas vid undervis-
ning i och om offentlig svenska, särskilt vid 
universiteten och vid fortbildningskurser 
o. d. för tjänstemän inom offentlig förvalt-
ning. 

Den offentliga svenskan har alltid varit 
ett område som språknämnden har ägnat 
stort intresse, och nämnden har under årens 
lopp ofta samarbetat med olika myndigheter 
för att åstadkomma ett bättre offentligt 
språk. Det viktigaste exemplet är statsråds-
beredningens promemoria "Språket i lagar 
och andra författningar" (1967), som ut-
arbetades inom dåvarande Institutet för 
svensk språkvård i nära samarbete med 
statsrådsberedningen. 

Till 1967 års riksdag inlämnades en mo-
tion med förslag att det skulle utarbetas en 
handbok i officiellt svenskt språk, och att 
detta arbete skulle ske genom Statens för-
sorg. Riksdagen avslog motionen, bl. a. med 
hänvisning till den ovan nämnda lagspråks-
promemorian. Riksdagens allmänna bered-
ningsutskott uttalade emellertid bl. a.: 

"Ytterligare åtgärder torde emellertid 
krävas om det i promemorian uppställda 
målet skall kunna nås. Det pågående ar-
betet bör fullföljas med sikte även på 
andra områden för officiellt språk än 
författningsskrivandet. Med hänsyn till 
det intresse Kungl. Maj :t visat för dessa  

frågor kan det förutsättas att så kommer 
att ske i den mån berörda organ, fränsst 
nismnden för svensk språkvård, erhåller 
resurser för dylika arbetsuppgifter. Ut-
skottet vill även framhålla önskvärdheten 
av att frågan om att vid universitet och 
högskolor organisera undervisning i svensk 
språkvård för exempelvis jurister, tekni-
ker, lärare m. fl. uppmärksammas. Myc-
ket torde kunna vinnas om dessa yrkes-
utövare redan före sitt inträde i förvärvs-
livet är orienterade om ett för kontakterna 
med den stora allmänheten ändarnålsen-
ligt språkbruk." 
Det är inte möjligt att påvisa något di-

rekt resultat av detta uttalande av riksda-
gens allmänna beredningsutskott, men det 
torde tillsammans med andra omständighe-
ter ha medverkat till den förstärkning av 
det statliga stödet till språknämnden som ut-
går från och med innevarande budgetår (jfr 
Språkvård 1974: 3, s. 6). 

Under de senaste åren har intresset för 
och kritiken mot olika former av offentlig 
svenska blivit allt mera framträdande, och 
förbättringar har krävts, oftast dock utan att 
man har lagt fram några konkreta planer 
för hur förbättringarna skulle åstadkommas. 
Till 1975 års riksdag har - som nu är väl 
bekant genom press, radio och tv - folk-
partisterna Gunnar Helén och Gabriel Ro-
manus lagt fram en motion "angående bätt-
re offentlig svenska". 1 denna motion ges 
ett antal exempel på "den dåliga svenska, 
som gjort väsentliga koinmittébetänkanden 
förhatliga för allmäniseten, och rentav bi-
dragit till att snedvrida den offentliga de-
batten om viktiga reformer". Motionen av-
slutas på följande sätt: 

"Dessa exempel visar att det offentliga 
svenska språket numera hotas av långt 
värre avarter än kanshispråket i dess olika 
varianter. Genom att jurister ofta har er-
satts av samhällsvetare som författnings-
skrivare och utredningssekreterare kom-
mer påverkningarna numera även från 
annat håll än en felaktigt använd lagstil. 
Det är osmälta eller illa översatta termer 
och vändningar ur ett huvudsakligen ang-
losaxiskt samhähisvetenskapligt språk som 
drar in i den offentliga svenskan. Detta 
språkliga stoff låter sig svårligen införas 
i vårt formsystem och vårt ordförråd. När 
detta halvvetenskaphiga språk görs onödigt 
abstrakt och förenas med de gamla syn-
derna - substantivsjuka, mångordighet, 
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inskjutna bisatser, långa sammansättning- 
ar etc, 	blir resultatet helt otillgängligt. 
sven människor som är vana att läsa 
modern sakprosa tappar överblicken. De 
tröttnar på att läsa utredningstexten - 
även om den uttrycker väsentliga tankar. 
Det slår lock för språkörat hos alltför 
många människor. På detta sätt saboterar 
språket försöken att låta medborgarna på-
verka besluten också mellan valen. 

Bättre offentligt språk är därför nöd-
vändigt både på riksplanet och i den te-
cionala och lokala politiken. 

Man får gå fram på flera vägar. Dels 
är det viktigt att nå snabba resultat och 
bryta en olycklig utveckling. Dels bör 
man genom utbildning påverka det offent-
liga språket P5 lång sikt. 

Det vore för mycket begärt att redan 
intagna lagar och publicerade hatänkan-
den skall göras om enbart av språkliga 
skäl. Men när nya myndighetstexter utar-
betas bör en särskild språkgranskning ske. 
På riksnlanet bör man utnyttja Svenska 
språknämnden och förstärka dess resur-
ser. 1 den regionala och lokala verksam-
heten bör man kunna anlita svcnsklärare 
och andra personer med god språkkänsla 
mli utbildning, t. ex. kvalificerade journa-
li.ter. Kravet på spi åkgranskning gäller 
särskilt broschyrer, blanketter och infor-
nationsskrifter som riktas direkt till all-
mänheten. Ett samlat program för bättre 
offentlig svenska kan te sig så här: 

Ta först reda på vilka offentliga 
texter soni skall ges ut! Det kan stats-
rådsberedningen och Svenska språknämn-
den göra med hjälp från landstingsför-
bundet och kommunförbundet. 

2 All författningstcxt måste språk-
granskas innan den utfärdas. Om detta 
inte är möjligt genast, fastställs regler 
för språkgranskning av sådan ny författ-
ningstext som är särskilt viktig för all-
mänheten. 

3 Regler om språklig granskning och 
bearbetning av statliga utredningars be-
tänkanden tas in i kommittékungörelsen. 
Sådana texter som intresserar många män-
niskor ges ut i en kortare och mer lätt-
läst upplaga. 

Personal för språkgranskning utbil-
das av statens personalutbildningsnämnd 
och kommunförbundcn i samråd med 
Svenska språknämnden. 

Undervisning i offentlig svenska in- 

förs i all eftergymna.sial utbildning. Re-
dan 1967 års riksdag pekade på behovet 
av sådan utbildning för jurister, tekniker, 
läkare ni. fl., och sedan dess har behovet 
ökat kraftigt. 

6( En handbok i offentlig svenska ut-
arbetas av Svenska språknämnden. Den 
bör inte arbeta med påbucl, utan i resone-
rande form övertyga om värdet av enkelt 
och klart språk. Särskilda medel anvisas 
för att arbetet skall kunna bedrivas i rask 
takt. Nämndens mest kvalificerade per-
sonal bör ges möjlighet att ägna sig åt 
denna uppgift. 

Regeringen bör själv arbeta fram för-
'lag till hur Svenska språknämndens re-
ssmrser skall utnyttjas. (Statskontoret har 
redan förberett en viss liknande verksam-
het.) 

När det gäller landstingen och kommu-
nerna fordras särskilda utredningar. Un-
der en försöksperiod kan statsbidrag ut-
gå till landsting och kommuner för språk-
granskning. Men det är självklart lands-
tingens och komnnmunernas skyldighet att 
umgås med allmänheten på god svenska 
som är lätt att förstå. 

Riksdagen bör nu ge regeringen ett 
uppdrag att skötas efter bästa förstånd. 
Det vore inte lämpligt att i detalj binda 
regeringen eller någon annan myndighet. 
Det bör räcka med ett anslag för för-
söksverksamhet saint ett uttalande från 
riksdagen. 

Ilcnmstallan 

Vi föreslår 
att riksdagen begär att regeringen 
startar en försöksverksamhet för bätt-
re offentlig svenska, 
att riksdagen för ändamålet anslår 
3 milj, kr. under åttonde huvudti-
t(hi.' 
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Litteratur 
Henrik Go/berg Jacobsen, Sprogrøgt i Dan-
mark i 1930rnc och 1940rnc. 227 s. Dansk 
Sprognsevns skrifter 6. 1974. Pris 35 danska 
kronor (exkl. moms) 

"Sprogrogt, det er når man siger skjoldpad-
de i stedet for skildpadde." Med denna 
åskådliga, men onekligen något trånga, de- 
finition av Storm P. inleder författaren sin 
omfattande och väldokumenterade framställ-
ning av den danska språkvårdsdiskussionen 
på 30- och 40-talen. Citatet, som återges 
mcd teckningen i Berlingske Tidende 29.12. 
1948, är betecknande för hans grepp på äm-
net. 1 all sin omisskännliga saklighet - 
krifren är en utökad upplaga av första de-

len av en avhandling vid Köpenhamns uni-
versitet 1972 -- tar han vara på de inslag 
av danskt smil 	och grin 	som språk- 
debatten i rikt mått har bjudit på. Hans 
egen, mindre skämtsamma definition återgår 
på Peter Skautrups formulering i Det dans-
ke sprogs historie: "direkte indgreb i eller 
forslag til 	ndring i sprogform og sprog- 
brug". 

Boken har två huvudavsnitt, ordförrådet 
och ortografin, bägge med redovisning av 
den historiska bakgrunden. 

Diskussionen om ordförrådet har sin för-
utsättning i 1600- och 1700-talens puris-
tiska strömningar med namn som Peder Syv, 
författaren till Nogle Bctenkninger om det 
Cimbriske Sprog (l663) och Fr. Chr. Eil-
schouv med Cogitationes de scientiis verna-
cula lingva docendis euro specimine termi- 
nologi vernacul 	(Tankar om undervis- 
ning i vetenskaperna på modersmålet med 
prov på inhemsk terminologi) 1-2 (1747). 
Eilschouv ville som ersättning för de utren-
sade främmande orden inte återuppliva 
gamla danska ord, han ville i stället anlita 
de traditionella källorna till språkförnyelse, 
avledning och sammansättning. Sålunda 
föreslog han t. ex. Hore-Saal för Audito-
rium, sandsynlig för verosimilis, Udvik/cise 
för Evolutio och Virksomhed för Activitas. 
Större betydelse får kanske ändå tillmätas 
författaren J. S. Sneedorff som i praktiken 
demonstrerade hur det var möjligt att skriva 
klart och vackert på den nya danskan, t. ex. 
med sin översättning av \Toltaires Zadig. 

Under årtiondena kring 1800 gällde för-
danskningen av ordförrådet särskilt fack-
språken. Det stora namnet var H. C. 

Orsted. Sina principer för ordbildningen 
angav han 1814 i inbjudningsskriften till 
universitetets reformationsfest: 1. De nybil- 
dade orden skall vara sanna och 2. de skall 
beteckna, inte beskriva - i enlighet härmed 
förkastade han surstof och vandstof till för- 
måis för ut och brint. 3. Om de betecknar 
osammansatta ämnen skall de inte vara 
samniansättningar 	också av det skälet 
ogillade han surstof och vandstof. 4. Man 
skall kunna bilda avledningar och samman-
sättningar av grundorden, de nya orden 
skall med andra ord vara produktiva, t. ex. 
ute v. till ut s., 5. de får inte vara för långa 
eller svåruttalade och 6. de får inte strida 
mot språkets natur. 

1 enlighet med det programmet har 
Orsted föreslagit drygt 2 000 enkla och 
sammansatta termer. 

Han uttalade sig visserligen vid flera na-
turforskarmöten för ett utbyte av termer 
mellan danskan och svenskan, men hänsynen 
till den nordiska språkgemenskapen var för 
honom inte primär. En egentlig språklig 
skandinavism i Danmark kan man inte tala 
om förrän efter 1840, då som en följd av 
den politiska skandinavisinen. Bland före-
trärlarna möter man namn som Fr. Barfod, 
M. Hammerich och historikern N. M. Pe-
tersen, vilken sistnämnde i avhandlingen 
Den nordiske olcltids betydning for nutiden 
(1844-45) hävdade möjligheten och önsk-
värdheten av ett gemensamt nordiskt skrift-
språk. Hans hållning bottnade i djup pessi-
mism inför det danska språkets och den 
danska kulturens framtid, som han såg ho-
tad av det växande tyska inflytandet. Kofod 
ville i skriften Om Nordens sproglige enhed 
(Stockholm 1866) avlägsna alla onödiga 
främmande ord och ersätta dem med nor-
diska. Svenska ord av nordiskt ursprung 
skulle ersätta danska av främmande ur-
sprung, t. ex. ånge, brist, trevlig, tvål i stäl-
let för damp, mangel, gemytlig, vaskesebe, 
och omvänt skulle danska ord av nordiskt 
ursprung ersätta svenska av främmande ur-
sprung, t. ex. orntrent, tilleg, behogelig, för-
buiids-flle i stället för ungefär, bihang, 
angenäm och bundsförvandt. 

Han ville också att man "til aflösniisg af 
fremmede eller fremmedagtige ord (skulle) 
danne ny af sprogets egen malm, når det 
hare sker i ovcrensstemmelse med de for 
nordisk orddannelse gsellende love". Som 
exempel nämner han bl. a. ildhug (begej-
string). Det togs sedan upp av H. Dahl i 
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hans 650 s. stora Dansk hj1peordbog tu 
fi-edning af det hjemlige og uddrivelse af det 
unyttige freminede i vort modersmål (1875) 
i formen ildhu. "et nyere ord, der bruges så 
N-el i dsk. som i nsk. og naturligt er vokset 
sid af talernåder som: der er ild i barn". Hos 
oss hade Viktor Rydberg använt ordet redan 
1874 i Romerska dagar: "Derför med eld-
bug upp att värna fäderncarfvet." 

Den centrala gestalten i den danska språk-
vårdsdebatten på 30- och 40-talen var för-
fattaren och juristen Sven Clausen. Han 
startade sitt "nordiske målstrv" med arti-
keln Omkring Babelstaarnet i Politiken 
13.5.1936. Det var ordförrådet som i första 
hai:cl intresserade honom, de glosmässiga 
olikheterna de nordiska språken emellan, 
nsen han korn också in på ortografi, uttal, 
höining och syntax. 1 Arbog for nordisk 
målstrsev 1-10 (1938-48), Nordisk språg-
politik (1941), tidskriften Sprogfronten, som 
han gav ut tillsammans med andra, m. fl. 
skrifter, vände han sig mot "sprogforbist-
ringen", som han menade hade sju orsaker, 
nämligen att 1. tidigare samgiosor går ur 
bruk i ett land men står kvar i de andra, 2. 
nya ord bildas i ett av språken men inte tas 
upp i de andra, 3. ett främmande ord tas 
upp i ett språk men inte i de andra - här-
under också de fall då språken lånar var sitt 
främmande ord för samma sak, t. ex. da. 
bolsje, norska drops, svenska karameller, 4. 
samord med flera betydelser skils åt genom 
att co betydelse används i ett språk, en an-
nan i ett annat, 5. purismen rensar ut ge-
mensamma främmande ord från ett av språ-
ken men inte från de andra, 6. samgiosor 
utvecklar olika betydelse i de olika språken 
- vilket i praktiken oftast vill säga att 
danskan på grund av tyskt inflytande av-
lägsnar sig från den ursprungliga betydelsen, 
medan norskan och svenskan behåller den, 
och att 7. principen om fonetisk stavning 
avlägsnar de nordiska skriftbilderna från 
varandra - exempel ger den svenska stav-
ningsreformen 1906, som avlägsnade h 
framför v i ord som vem, vad, vilken, liksom 
moderna danska former som osse för også 
och lisse för lige så. 

Roten till det onda ligger i det danska 
språkörats beskaffenhet, säger Clausen, 
"kjendslen av hvad der er ret och hvad der 
er vrangt i språget", och som exempel på 
dess olyckliga inflytande tar han den för- 
ändring som har skett med tidningsspråket 
efter den 9 april 1940, vilken utan vidare 

accepterats av språkörat: "Det har suget 
germanisrner som en svamp suger vand. - 
Men nppe tillod en konditor i Alborg sig 
at låne et svensk ord: alsang for sprogoret 
reagerede surt." Sist och slutligen är det 
geopolitiken som är den grundläggande or-
saken. Den verkar "i retning av at skille det 
danske språg ud fra de skandinaviske mål og 
fore det danske språg over til tysk". Den 
primära orsaken till splittringen är med 
andra ord Danmarks ekonomiska, politiska 
och kulturella beroende av de stora län-
derna, särskilt Tyskland, och frånvaron av 
motsvarande förbindelser med Norge och 
Sverige. 

Vid sidan av Sven Clausens enmansteater 
- om uttrycket tillåts - verkade sedan den 
19 juni 1941, alltså året efter den tyska 
ockupationen, Dansk Forening til Nordisk 
Sprogrogt, en sammanslutning av universi- 
tetsfolk, lärare och ledande personer inom 
näringslivet - 1944 var dess rnedlemnssif fra 
1 963. Enligt stadgarna hade den till upp- 
gift "på saglig og videnskabelig grund at 
virke for bevarelse og fremme av det danske 
sprogs nordiske karakter". Sina idéer frans- 
förde den främst genom tidskrifters Vort 
Nordiske Modersmål (1942-51) och det 
skedde på ett mindre provocerande sätt - 
men också med mindre gäcksamma tonfall 
- än fallet var med Sven Clausen. 

Om man skall markera en åtskillnad i de 
bägge krafternas program skulle det kort ut- 
tryckt vara att för Clausen var huvudsaken 
att en glosa var användbar i alla de nor-
diska länderna. Att den var av nordiskt ur-
sprung kom först i andra hand. För Nordisk 
Sprogrogt var prioriteringen den motsatta. 

Den offensiva språkvård som bägge för-
fäktade mötte naturligtvis inte bara instäm- 
manden. Louis Hjelrnslev menade att försö- 
ken att först skapa en språklig enhet i 
Norden, därefter en politisk, var "at spnde 
vognen for hesten", och även Paul Dide- 
richsen hävdade (Berl. Tid. 1944) att förut-
sättningen för en språklig enhet måste vara 
kulturell och politisk-ekonomisk enhet i 
Norden. Han tryckte också på de olyckliga 
konsekvenserna för den enskilde språkbni-
karen, som utsatte sig för löje om han talade 
nordiskt. För egen del bekände han att just 
det förhållandet gjorde att han vägrade 
plåga sig själv "og irritere andre med Ud- 
tryk, der bedre kan forstaas af Folk i Tromso 
eller Umeå". Paul V. Rubow, mera svag för 
franska lånord än för svenska, yttrade i sims 
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anmälan av Skautrups stora danska språk-
historia (1911): "En lille Svaghed har 
Skautrup for svenske Ord, som efter min 
Mening og Sniag er de allcrvrste Barbaris-
mer." Ännu starkare känsloengageinang mot 
nordisk språkblandning visade Kai Friis 
Moller: "Netop psa Grund af det nre 
Skgtskab imellem de tre nordiske Sprog gor 
Svecismer og Norvagisnier i Dansk en langt 
mere odios Figur end hvilke som helst inter-
nationale Fremmedord af latinsk Afstarn-
ning: Anvendelsen af deiss tiden Citations-
tegn kan stundom virke reist ud sagt som en 
Slags sproglig Blodskain" (1942, senare 
tryckt i Den store nordiske Svanesang, 
1945). 

1 senare delen av Galherg Jacobsens bok 
får man en i hög grad läsvärd redovisning 
av 	den livfulla rättskris ningsdehatt sons 
skulle leda till Ilartvig Frisch's "Bckendtgo-
relse" av den 22 mars 1948. Den innehar ju 
tre reformer, att substantiven fick små för-
stabokstäver, att kunne, skulle och ville in-
fördes som preteritumformer och att bok-
staven å kom iis i det danska alfabetet och så 
småningom fick sin plats som sista bokstav. 

De små bokstäverna betydde ett när-
mande till norskan och svenskan och ett 
fjärmande från tyskan. För Kai Friis Molier, 
det nordiska mnålsträvcts argaste mntståil-
dare, var motivet för att avskaffa de stora 
begynneisebokstäverna just hans vilnijelse 
vid att ha något gemensamt med Hitler-
Tyskland. Folkskolans lärare menade att det 
tog orimligt lång tid att lära barnen vad 
som skall ha stor bokstav. Redan 1921 hade 
Otto Jespersen uttalat att "den autoritct der 
tar mod til sig og befrier de danske skoler 
for dette pedanteri, vii blive velsignet av 
utalte slgter av sine landsmvnd. Från 
motståndarsidan framhölls att de stora bok-
stäverna var nyttiga vilopunkter för ögat. 
Försvararna av de små invände att substan-
tivens höga frekvens i löpande text var det 
bästa argumentet mot vilopunktsteorin. 
Tidskriften Sprogfrontcn påpekade att de 
stora bokstäverna var opraktiska djirför att 
de reducerade det viktigaste av alla skilje- 
tecken, punkten, till att bli det minsta tec-
ken som finns, en prick. På norska, svenska, 
ryska osv, var skiljetecknet en prick pius en 
stor bokstav. 

Ändringen av preteritumformerna var 
inte ett krav från Sven Clausen eller Nor-
disk Sprogrogt, men icke desto mindre var 
det hänsyn till de andra nordiska språken  

som var officiell motivering för reformen. 
Att pedagogiska synpunkter också spelade in 
ligger i oppen dag. 

Motivet för införandet av å var också 
nonhskt. Motståndarna invände att boksta-
ven var odansk. Film Paul V. lkubow var det 
viktigaste argunientet inte rå mycket att slen 
var odansk sons att den var svensk m Is 
därmed antidansk. han skrev: "Til Sprog- 
forbedrerne horer fra nu af ogsaa Undervis- 
fl ingsmi n is term, der v il i in fn me 'det nordiske 

som aldrig har varet nordisk. Det 
svenske å skyldcr sin Udhredelse til Gustav 
Vasas Bihel: det var et Slags Kainpiegis 
mod Danskheden. . . Bag ved disse Be-
strmbelser ligger en uhyggclig Lyst til at 
udrydde hvad der er Dansk" (1949). 1 
själva verket var å-reformen det som mest 
satte sinnena i braisd och dess fiende nr 1 
blev föreningen Dansk Sprogvarn. 

1 det sista kapitlet söker författaren pre-
cisera vad som blev resultatet av de danska 
språkvårciamnas strävanden under de två de- 
cennierna. Har ordförrådet berikats? För att 
få ett svar på den frågan Isär han gått ige- 
nom dcii lista på ord sons rekommenderades 
av Nordisk Sprogrogt i de fyra banden av 
Vort nordiske modersmål och konstaterat i 
vilken mån de finns upptagna sorsi nya i 
rättskrivningsordbokcn (1955). Efter ytterli-
gare gallring kommer han frans till en rest 
på ett tjugotal ord: bontbe, fly, frav'vr, få-
tal, godtage, goremål, helle, indebaire, løjpe, 
inedgive, nairvcer, rundsporge, tilgodesc, 
udrede, vedgå, därjämte de nordiska räk-
neorden treti, firti osv. 

Om användningen av dessa ord i modern 
danska beror på nordisk Sprogrogt kan 
man, som författaren framhåller, inte vara 
saker på, men isian kan tillåta sig usgå från 
att Nordisk Sprogrogt har haft en viss het)- 
slelse för deras spridning. Sven Clausens 
enda säkra bidrag till nydanskans ordför råd 
är sprogforbistring. "Man kunne have undt 
hans amsesidig også", tillägger författaren. 
Av de ortografiska reformerna är det bara 
införandet av bokstaven å och de små bok- 
stäverna i substantiven som får anses som re- 
sultat av språkvårdens agitation. Däremot 
kan denna knappast räkna sig till förtjänst 
;indringen till kunne, skulle och ville, efter-
som praktiskt taget ingen före 1948 hade 
befattat sig med den detaljen. 

För oss i Sverige som har bakom oss dcii 
Bergska reformen av 1906, som ju också 
vållade åtskilligt gny, är det intressant att se 

19 



i vilken takt den danska allmänheten har 
tagit skeden i vacker hand. Politiken och 
Ekstrabladet gick över till d 1960, Ber-
lingske Tidende, Berlingske Aftenavis och B. 
T. 1961. Är 1961 var det bara lEra Folke-
blad som behöll den gamla rättskrivningen, 
medan de små bokstäverna och kunne, 

skulle och ville i övrigt helt hade slagit ige- 
nom i dagspressen 	några tidningar be- 
håller dock alltjämt aa. 1965 kapitulerade 
också lErø Folkeblad för den nya rättskriv-
ningen. Men i Danmark - som det var 
också hos oss - finns det alltjämt privat-
personer som är beredda att gå i graven 
med den gamla rättskrivningen. Till de 
ståndaktiga hör även en del äldre författare, 
t. ex. Jacob Paludan. 

Till den här diskuterade boken om dansk 
språkvård ansluter sig en annan bok av 
samme författare, nämligen Dansk 

sprogrogtslitterat ur 1900-1955 (222 s., 
Dansk Sprognvns skrifter 7, 1974; pris 30 
danska kronor exkl. moms). Det är en myc-
ket innehållsrik kronologisk bibliografi över 
böcker, broschyrer, tidskrif ts- och tidnings-
artiklar m. in. (inalles 1 628 nummer). Bo-
ken innehåller också korta resuméer över de 
bibliograferade verken, och den är ett vär-
defullt komplement till den historiska 
översikten över dansk språkvård under 30-
och 40-talen. 

Gösta Bergman 

Språk i Norden 
De nordiska språknämndernas årsskrift 
Språk i Norden började utges 1970. Svens-
ka språknämnden har beslutat realisera den 
svenska upplagan av de båda första årgång-
arna för ett pris av 7: 50 per volym, inki. 
moms och porto. Böckerna kan fås endast 

direkt från nämnden, enklast genom att be-
ställaren sätter in 7: 50 per önskat exemplar 
på postgiro 19 74 75-7 (Svenska språknämn-
den, Stockholm). Erbjudandet gäller tyvärr 
icke Danmark och Norge. 

Språk i Norden 1970 
innehåller bl. a. följande uppsaLser: 
Carl Ivar Stå/ile, Det nordiska rättstav-
ningsmnötet 1869 och hundra års svensk 
rättstavning, 
Henning Spang Hanssen, Det retskrivnings-
nuessige udvikling i Danmark siden det 
nordiske retskrivningsmode i Stockholm 
1869, 
Alf Hellevik, Utvikling i norsk retskriving 
etter Stockholmnsniotet 1869, 
Arnnlv Sudmann, Nordisk språksamarbcid, 
Bertil Af olde, Språkvårdcn och massmedier-
na. 

Språk i Norden 1971 
innehåller bl. a. följande uppsatser: 
Allan Karker, Om svensk og norsk indfly-
delse på moderne dansk, 
Alf Hellevik, Om påverknad på norsk frå 
andre nordiske språk, 
Gösta Bergman, Svenska lån från danskan, 
norskan och finskan, 
liaraldu r Bessason, Isländskan i Nordsmneri-
ka, 
Pertti Virtaranta, Finskan i Amerika, 
Einar Han gen, Norsk i Amerika: Studier og 
status, 
Nils Hasselmo, Det svenska språket i Ame-
rika. 
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