
ri 

Tidskrift utgiven av Svenska språknämnden 

imi984 

Innehåll 

3 Catharina Grunbaum, Språkvårdare och danismer 
16 Martin Gellerstam, Om termer som inte vill dö 
22 Ulla Clauén, En medicinsk ordbok 
27 Frågor och svar 
31 Skrifter till förmånspris 



Svenska språknämnden har till uppgift att följa det svenska språkets utveck-

ling i tal och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet. Nämnden skall 

verka för nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att vidmakt-

hålla och stärka den nordiska språkgemenskapen. Ordförande i nämnden är 

professor Gun Widmark och sekreterare professor Bertil Molde. 

De forskningar och undersökningar som nämnden tar initiativ till utförs 

inom nämndens sekretariat. Sekretariatet bedriver också upplysningsverk-

samhet i språkvårdsfrågor och står kostnadsfritt statliga och kommunala 

mynligheter och institutioner, privata företag och enskilda personer till 

tjänst med råd rörande språkriktighet och språkvård. 

Genom sekretariatets försorg redigeras nämndens skriftserie, fn. omfat-
tandg 71 nummer, och nämndens ordboksserie, hittills innehållande en 

dansk-svensk ordbok, en etymologisk ordbok, en svensk handordbok och en 

skolordlista (utgiven gemensamt av nämnden och Svenska Akademien). 

REDAKTÖR: Bertil Molde - ANSV. UTG.: Gun Widmark 

REDAKTION OCH EXPEDITION: Svenska språknämnden. Birger 

Jarlsgatan 9, 11145 Stockholm, telefon 08/205795, 20 57 96, 20 1434. 

POSTGIRO: 19 74 75-7 (Svenska språknämnden, 11145 Stockholm) 

BANKGIRO: 376-7258 

PRENUMERATION: 27:50 kr för helår (4 nummer) vid prenumeration hos 

nämnden och ca 37:50 kr vid prenumeration genom bokhandeln 

Esselte Studium 

0 Berlings, Arlöv 1984 



Catharina 	Språkvårdare och danismer 
Grunbaum 

Vi har i svenskan en mängd ord som under 1800-talet kommit 
in från danskan och norskan. De flesta av dem känner vii dag 
över huvud taget inte igen som lånord. Språkmännens inställ-
ning till dessa ord har emellertid varit skiftande under de 
senaste hundra åren. Fil.mag. Catharina Grunbaum, forsk-
ningsassistent vid Svenska språknämnden, redogör här för 
ord, attityder och argument. 

1 våra dagar, när nordisk språkgemenskap 
anses som något eftersträvansvärt, när det 
hålls för en fördel om ett påtänkt nyord 
har sin motsvarighet i danskan eller nor-
skan och när vi närmast beklagar att vi 
lånar så få ord från grannländerna, kan 
det vara av intresse att påminna om att 
förhållandena inte alltid varit så. 

När den skandinavistiska yran lagt sig un-
der 1800-talets andra hälft går de nordiska 
länderna in i ett mindre programmatiskt 
men snarast mer intensivt skede av kultu-
rellt utbyte över gränserna. Från denna tid 
och långt in i vårt eget århundrade möter 
vi hos språkmän av olika generationer en 
stark motvilja mot inslag av danska och 
norska som inte fått fast fot i svenskan 
under äldre skeden. (1 fortsättningen 
skriver jag danska om både norska och 
danska, eftersom de lån vi fått från Norge 
i regel tillhör det norska skriftspråk som 
under den stora långivningsperioden i allt 
väsentligt byggde på danskan.) 

Den uppmärksamhet och de känslosvall 
som de danska lånorden väckte har natur-
ligtvis en orsak. Det fanns ett icke förakt-
ligt inflytande från danskan som började 
så smått redan under förromantiken och 
romantiken, men som fick sin stora kul-
men under 1800-talets sista årtionden. 
Kulturförmedlare som Brandes, mannen 
bakom begreppet "det moderna genom-
brottet", författare som J. P. Jacobsen, 
Bang, Kielland, Ibsen och Björnson lästes 
och beundrades i original, inte bara av 

författarna, utan även av den litterärt in-
tresserade allmänheten. Dessförinnan 
hade den utomordentligt produktive tid-
ningsmannen och litteratören 0. P. 
Sturzen-Becker (Orvar Odd), som långli-
ga tider bodde i Danmark, bidragit med 
att hjälpa åtskilliga danska ord över sun-
det. Över huvud taget var pressen en flitig 
och inflytelserik förmedlare av dansk-nor-
ska lån, inte minst under de tidvis ganska 
förbittrade tidningsskriverierna under 
unionsstriden med Norge. 

Skönlitterära författares eller journalisters 
förkärlek för grannländernas ordförråd ut-
gör nu inte ensam grunden för språkmäns 
eller litteraturkritikers raljerier eller vre-
desutbrott. Vad som i hög grad tycks ha 
bidragit till irritationen över det dansk-
språkiga inflytandet har varit mängden av 
översättningar på halvsmält danska - på 
ett infamt sätt koncentrerade i Beyron 
Carissons satir "Den skinnsjuke grefven" 
(1902). 

Men det är nu inte i första hand de tillfälli-
ga, dåliga översättningarna språkmännen 
återkommer till när de uttalar sina förkas-
telsedomar. Det är i stället i mycket stor 
utsträckning ord som tycks ha varit väl 
etablerade i språket redan när de togs upp 
till kritik och som dessutom visat sig livs-
dugliga och till och med nödvändiga i 
svenskan. Svensk språkvård har nu alltid 
varit präglad av en viss purism, mer eller 
mindre accentuerad under olika perioder 
och likaledes under olika perioder riktad 
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åt olika håll. Vi har värjt oss mot franskan 
och tyskan och i dag mot engelskan. Men 
purismen kan yttra sig inte bara i en avvis-
ande hållning mot vad som är oförenligt 
med det svenska språksystemet eller 
olämpligt ur begriplighetssynpunkt, utan 
också i en ofördragsamhet mot allt som 
inte uppenbarligen är infött svenskt eller 
hör till ett förgånget nordiskt skede. Det 
är också inom purismen som termen "da-
nism" myntas, och den har en lätt nedsätt-
ande innebörd. 

Under årtiondena närmast före och efter 
sekelskiftet såg språkvårdarna det närmast 
som en plikt att hålla de dansk-norska 
lånorden under uppsikt. Språkmästare och 
språkmästrare som J. E. Rydqvist, Adolf 
Noreen, Nils Linder och Elof Hellquist 
redovisar, accepterar och förkastar, det 
senare mest, ord och uttryck av danskt 
ursprung som under 1800- och 1900-talen 
tagits upp i svenskan, och deras linje full-
följs så sent som av Erik Wellander i Rik-
tig svenska 1939 och in på 1940-talet av 
Bernhard Risberg. Under 1900-talets 
början var det en populär akademisk 
forskningsuppgift att spåra upp danismer 
hos svenska författare som Sturzen-Bec-
ker, Snoilsky, Levertin, Hallström och 
Geijerstam - dessbättre i flera fall från en 
känsligare, stilistiskt anlagd synpunkt än 
från en tuktande. Men den sammanlagda 
kritiken har kanske inte varit utan bety-
delse för de medvetna språkbrukarnas in-
ställning till lån från danskan - en inställ-
ning som t.o.m. kan gå ut på att sådana 
lån på något sätt skulle vara sämre än lån 
från riktigt främmande språk. 

Efter unionsupplösningen börjar emeller-
tid det intensiva skandinaviska politiska 
och kulturella umgänget att ebba ut, och 
därmed också den dansk-norska ordinva-
sionen. När intresset för de skandinaviska 
lånen väcks igen på 1930- och 1940-talen 
är det under andra förutsättningar: nu be-
döms många av de förkättrade lånen som 
vinster för språket, och problemet för 

språkvården är att få språkbrukarna att ta 
nya, samnordiska ord i användning. Wel-
landers och Risbergs danismkritik ter sig 
nu till vissa delar ganska otidsenlig. 

Av de ord som kalfatrats är det nu långt 
ifrån alla som visat sig livsdugliga i svens-
kan. Åtskilliga visade sig vara mer eller 
mindre tillfälliga, t.ex. okränkelig, på röra 
'angå', stola på 'lita på', tillböjlighet 'benä-
genhet'. Andra blev kortlivade modeföre-
teelser, t.ex. blaserthet, blöd 'mjuk', inlys-
ande 'klar, tydlig', skär 'sken, skimmer'. 
De här kategorierna av ord finner man till 
största delen i de ganska detaljerade för-
fattarundersökningarna. Vad som är iögo-
nenfallande är att rekommendationerna 
från de egentliga språkvårdarna inte i för-
sta hand riktar sig mot de många tillfälliga 
och uppenbara lånen, utan mot ord som 
verkligen var i allmänt bruk och som inte 
lyser med någon påtaglig prägel av lånord 
utan tvärtom ofta är bildade med inhems-
ka ordbildningselement och efter inhems-
ka ordbildningsregler. Man har i efterhand 
många gånger svårt att förstå varför mot-
ståndet mot dem var så envetet. Det kan 
därför vara intressant att närmare något 
betrakta de argument som brukas och se 
med vilken giltighet de tillämpas på de ord 
som hamnat på utvisningslistorna. 

Argument som använts är t.ex. att de lå-
nade orden inte passar in i det svenska 
språksystemet, att de är obegripliga för 
den stora allmänheten (eller åtminstone 
för uppsvenskar), att de skapar förvirring 
genom att ge upphov till förväxling med 
redan existerande svenska ord, att de är 
överflödiga emedan fullgoda svenska mot-
svarigheter redan finns. Argumenten som 
sådana kan ju förefalla oantastliga ur 
språkvårdssynpunkt. Tillämpade på en 
stor del av de danska inlånen ter de sig 
emellertid ofta rätt ihåliga, och man und-
rar då om det inte finns andra, outtalade 
argument bakom den avvisande hållning-
en. Misstänksamheten mot danskan-nor-
skan förefaller ibland nästan paranoid; 
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allehanda misshagliga språkdrag, inhems-
ka som utrikiska, skylls på inflytande från 
grannländerna. 

Språkvårdarna 
Den förste som mer systematiskt rider till 
storms mot danismerna är J. E. Rydqvist, 
som med sitt stora verk Svenska språkets 
lagar är den främste företrädaren för den 
"historiska" skolan. Han kräver helt rätt-
framt att språkvården skall "visa någon 
känsla för Svensk klang, något sinne för 
det Svenska i tanken, någon motstånds-
kraft vid de obetänkta försöken att draga 
öfver oss en ständigt växande ny massa af 
illa förstådda eller tafatt tillämpade alster 
från den Tyska eller Danska pressen. Man 
får då icke inskrida, utsöndra, afhålla mö-
ten eller bolagsstämmor, utbringa skålar,' 
icke förälska sig i fälles, säregen, förnöd-
ne, utjemna, falla igenom, inlåta sig på, 
någon som helst, utbyte (vinst), ständerför-
fattning och andra osvenska uttryck 
(Svenska språkets lagar V, 1874, s. 233.) 
Fortsättningsvis drabbas snöstorm, betinga 
(ett pris), försändelse, bestämmelse, hän-
syn och hänsynslöshet av samma dom. Det 
är nästan patetiskt att av alla de här upp-
räknade orden är det bara fälles och stän-
derförfattning som inte ingår i det självkla-
ra svenska ordförrådet - låt vara att för-
nödne har en undanskymd plats i dagens 
svenska. 

Språkmannen Nils Linder buntar ihop ger-
maniser, gallicismer, anglicismer, italianis-
mer, danismer, norvagismer, latinismer 
och grecismer under omdömet att "större 
delen i uttal och böjning afvika från sven-
ska språklagar, hvadan de blifva till förtret 
och hinder för alla, som ej studerat de 
tungomål ur hvilka de lånats". (Regler 
och råd, 2. uppl. 1886.) Argumentet gäller 
verkligen också en del av de anförda or-
den, men dessvärre - och i långt större 
utsträckning - också ord som utmärkt väl 
följer de svenska reglerna för ordbildning 
och uttal, t.ex. betingelse, framhäva, in- 

smickrande, själslig, obönhörligt, om de 
inte rentav är gammal god svenska, t.ex. 
råda bot på, som vi känner från fornsven-
skan. Att av Linder klandrade ord som 
frambringelse 'alster, produkt', spas 
'skämt', snacksam 'pratsam', sättning 'me-
ning', särlig 'särskild', överbärande 'över-
seende' inte rotat sig i svenskan måste 
förklaras med andra skäl än att de inte 
passar in i böjnings- och uttaissystemet. 

Elof Hellquist betraktar i sitt stora verk 
"Det svenska ordförrådets ålder och ur-
sprung" (1926 - 1930) de äldre danska 
lånen som fasta beståndsdelar i vårt språk, 
och han ställer sig tolerant även till en del 
danismer, som han förutspår snart kom-
mer att betraktas som god svenska - en 
position som de förmodligen redan hade. 
Listan över olämpliga danismer gör han 
ganska kort, men där finner vi bl.a. beri-
ka, felgrepp, flimra, förpinad, hulka, höra 
hemma, insmickrande, inträngande, miss-
tänkliggöra, obönhörligt, rådighet och taga 
sig samman. 

Adolf Noreen är en av de främsta repre-
sentanterna för den "rationella" skolan, 
den skola som inriktar sig på att betrakta 
språk och språkutveckling med hänsyn till 
ändamålsenligheten. "Ingen kan vara 
mindre purist än undertecknad" inleder 
han sitt temperamentsfulla inlägg i da-
nismdebatten "Tala svenska - med sven-
skarna" (1901). Att ta upp främmande ord 
som lån i svenskan anser han för "en högst 
berömmelig gärning - notabene om lånen 
göras då de behövas ... vi ha icke för 
många lånord i svenskan, utan snarare för 
få". Men en form av lån förkastar han, 
och det är den som leder till att det upp-
står homonymer, dvs. likljudande ord med 
olika betydelse. Sådana lån har vi också 
åtskilliga exempel på i sekelskifteslitteratu-
ren, t.ex. rolig 'lugn'. skickelse 'gestalt', 
blött 'mjukt'. Men i fallet med de dansk-
norska lånorden betraktar Noreen även 
bildligt bruk som homonymi, vilket är för-
vånande, eftersom han som språkhistori- 
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ker naturligtvis vet att det bildliga bruket 
är en av drivkrafterna bakom betydelse-
utveckling, något som i sin tur är ett av de 
stora och levande momenten i all språk-
historia. "Utslag har hittills i svenskt 
språkbruk betytt: oftast 'hudsjukdom', 
även 'domstols huvudsakliga beslut' eller 
'avtappning ur masugn' eller 'rörelse av 
en visare på en graderad skala' (t.ex. på 
en våg eller en kompass o.d.)", säger 
Noreen. Han vänder sig mot det mycket 
nära till hands liggande bildliga bruket av 
den sistnämnda betydelsen, och han gör 
det med motiveringen att ordet redan är 
alltför mångtydigt. "Varför skall det nu få 
börja konkurrera med det förträffliga 
svenska yttring? Så t.ex. skriver Nya 
Wermlandstidningen 19/10 1897: 'Detta 
nya utslag af den norska patriotismen' 
Det enkla, men otillfredsställande svaret 
måste bli: jo ordet betyder i norskan 'ytt-
ring. 

Med liknande argument avfärdas utbyte 
'behållning', styre 'styrelse', pröva (att 
tänka), ta avstånd från 'avsvärja sig', häv-
da 'påstå', inträngande och ingående (t.ex. 
undersökningar) 'grundliga' och det förlö-
sande ordet 'det befriande ordet'. Man kan 
inte riktigt värja sig mot intrycket att vad 
som ligger bakom fördömandena är mind-
re önskan att bespara svenskan en besvär-
ande flertydighet än en irritation över vad 
författaren ser som en journalistisk fäbless 
för det dansk-norska. Noreen låter heller 
inte argumentet om flertydighet stå en-
samt. Lån där svenskan redan äger vad 
han anser vara ett fullgott uttryck för vad 
som skall uttryckas stämplar han som 
"rent okynne". När all kritik är samlad 
blir det frejdiga "Vi lånar för litet" till sist 
ganska urholkat. 

Det begynnande 1900-talets språk- och 
stilforskare intar mestadels en mer nyanse-
rad hållning, registrerar mer än kritiserar 
och försöker i åtskilliga fall utreda beve-
kelsegrunderna för den svenska skönlitte-
raturens bruk av danska lånord. Den be- 

sinningsfulle Hilding Celander, som ägnat 
ett par uppsatser åt det dansk-norska in-
slaget i svenskans ordförråd, säger att "ett 
generellt omdöme om danismernas värde 
ur språkriktighetssynpunkt icke är möj-
ligt" och menar att den danska inlåningen 
är på gott och ont - på ont där obegriplig-
heter eller lömska likheter uppstår, på gott 
där det lånade ordet, även om betydelse-
innehållet är tillgodosett med ett svenskt 
ord, har ett eget och nytt uttrycksvärde. 
Sven Rothman, som granskat danismer 
hos Levertin, drar sig inte för att markera 
åtskilliga av sina fynd som en vinst för 
svenskan, t.ex. bejakelse, fåmäld, gräll, 
hängivelse, inlägg - ord som funnit sin 
plats i språket -' men även flyktiga gäster 
som förmodning, förnöjlig 'rolig', förinta-
genhet 'förutfattad mening'. Ruben G:son 
Berg däremot talar ofta om "skriande da-
nismer" o.d., och J. E. Hylén, som ägnat 
sig åt danismer hos Geijerstam, är också 
rätt njugg mot de skandinaviska lånen. 
"Visst kan ett och annat vara bra", skriver 
han. "Framför allt har man föga att invän-
da mot sådana [ord] som en gång tillhört 
vårt ordförråd, även om upplivningsförsö-
ken gått över Danmark." 

När Erik Wellander år 1939 gav ut sin för 
svensk språkvård utomordentligt viktiga 
antibarbarus "Riktig svenska" hade det 
samnordiska idealet fått luft under vingar-
na, inte minst genom den entusiastiske 
danske juristen Svend Clausen och hans 
program "Nordisk Målstrv". Ett par år 
senare, år 1942, väcktes också från svenskt 
håll det första förslaget om ett gemensamt 
nordiskt språkorgan, vilket emellertid i 
första hand ledde till att Svenska språk-
nämnden inrättades. 1 Sverige företräds 
den nya nordiska öppenheten av språk-
män som K. G. Ljunggren, Erik Noreen, 
Elias Wessén och Gösta Bergman. 

Även Wellander ställer sig i princip välvil-
lig till nordiskt understöd vid svensk ord-
bildning: "Ändamålsenliga nybildningar 
böra mötas med välvilja, även om de tidi- 
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gare vunnit burskap i våra frändespråk. 
Särskilt inom de nordiska språken är en 
viss gemensamhet i ordskapandet otvivel-
aktigt ett önskemål. En ur svensk syn-
punkt riktig nybildning blir icke sämre 
därav, att motsvarande bildning redan fin-
nes i bruk i danska eller norska. Endast 
om bildningen är ur svensk synpunkt orik-
tig, sålunda om den är en påfallande och 
för känsliga öron stötande danism eller 
norvagism, är den en mindre välkommen 
gäst i vårt språk. Men även i sådant fall 
bör den såsom härstammande från våra 
närmaste frändespråk äga företräde fram-
för rent främmande ord ..... (Riktig sven-
ska 1939, s. 724). 

Ännu så sent som vid denna mycket nor-
diskt inriktade tid finner alltså Wellander 
- och flera med honom - det vara av nö-
den att försvara den skandinaviska linjen. 
Men Wellander är också Adolf Noreens 
lärjunge, mer rationell än skönandlig, och 
med sin föregångare delar han en tämligen 
restriktiv syn på språkets behov av inlåna-
de synonymer. Riktig svenska innehåller 
också en lista med "mindre goda eller för 
svensk språkkänsla rent stötande danismer 
och norvagismer". Den "rationella" 
ståndpunkten "nya inlån är onödiga där 
svenskan redan har fullgoda uttryck" ger i 
praktiken inte mycket utrymme åt språk-
ligt nyskapande och framför allt inte åt 
skönlitteraturens behov av nyanserande 
eller stämningsframkallande synonymer. 1 
frågan om de enskilda ordens förmåga att 
fullgott uttrycka ett innehåll kan rationa-
listers och poeters åsikter onekligen gå i 
sär. 

År 1942 kommer språkmannen Bernhard 
Risberg med sin "Bockar i kanten". Re-
dan titeln låter ana språksynen. Det inflyt-
ande Risberg haft är förmodligen på läng-
re sikt försumbart, men han höll på sin tid 
hela radioserier i språkvårdsfrågor, vilket 
med hänsyn till den enkanaliga radions 
mera konkurrensfria ställning då inte är 
helt oväsentligt. Avsnittet om danismer 

kunde i mycket vara skrivet ett halvsekel 
tidigare. Här godkänns ord som godkänts 
redan av Linder och Hellqvist, ord som 
säkert ingen på länge över huvud taget 
kommit på tanken att ifrågasätta, och här 
fördöms, med färska exempel på bruket, 
samma ord som också tidigare fördömts 
plus ytterligare en handfull verkliga eller 
förmenta danska språkdrag. 

Kritiserade ord 
Här följer nu ett antal ord och uttryck som 
i dag ter sig självklara och omistliga i vårt 
ordförråd, men som tidigare av skilda skäl 
drabbats av bannlysning. Exempelsam-
lingen skulle kunna göras åtskilligt längre, 
och jag har dessutom inte tagit upp ord-
bildningar med t.ex. -ning och -else och 
inte heller en del syntaktiska konstruk-
tioner. 

apart. Detta ursprungligen franska, via ty-
skan och engelskan importerade ord (vad 
vi lånat från danskan är enligt SAOB 
skrivsättet aparte) avvisas av Risberg som 
en danism, obegriplig för uppsvenskar. 
"Att sydsvenskar använder ordet må vara 
hänt, men att uppsvenskar apa efter, synes 
minst sagt onödigt." Alldeles frånsett Ris-
bergs felbedömning av ordet är hans upp-
fattning om vilka som har rätt att bruka ett 
ord besynnerlig. 

avkall "ge el. göra avkall på något". Ut-
trycket tycks komma i bruk någon gång vid 
sekelskiftet. Ruben G:son Berg avvisar 
det 1911 som osvenskt, Hilding Celander 
konstaterar 1908 att ordet inte hunnit 
komma in i SAOB (häftet tryckt 1893), 
men att detta inte är någon större förlust 
då det "förefaller tämligen hårdsmält i 
svensk omgivning". Wellander för upp det 
på sin förteckning över stötande danismer 
med exemplet "Hon ger avkall på hela sitt 
livsverk" och anbefaller i stället avsäga 
sig, avstå från. Risberg visar med exempel 
hur det ensamma substantivet avkall i fra-
ser som "utan att tvinga till avkall på" 
ersätter i själva verket tyngre verbalkon- 
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struktioner som avstå ende från, försakelse 
av, men tycks inte vara medveten om den-
na vinst utan hoppas att detta exempel på 
vad han kallar "norskdemokratisk Af-
tonbladssvenska" skall kunna överges: 
"Låt oss numera 'ge avkall' på själva den-
na danism." SAOL 1950 tar däremot upp 
uttrycket som rumsrent. 

avstånd "ta avstånd från". Uttrycket åter-
går på motsvarande tyska och danska ut-
tryck. Adolf Noreen klandrar det i exem-
pel som "Dagbladet skyndade att ytterli-
gare taga afstånd från artikeln" (1901) 
som en danism-norvagism som ger dubbel-
tydighet med redan existerande svenska 
uttryck. Vari den besvärande dubbeltydig-
heten ligger utreds inte närmare. Det skul-
le möjligtvis kunna vara att uttrycket för 
språkkänslan anknyter till avstånd 'di-
stans', medan ordet närmast hänger sam-
man med verbet avstå. Uppenbart är dock 
att Noreen föredrar ett rejält främmande 
ord framför översättningen från grannlän-
derna: " 'Ta avstånd från' heter på gam-
mal god svenska 'avsvärja' eller 'avsäga sig 
all gemenskap med', 'visa från sig', på kos-
mopolitiskt språk 'desavuera'." Wellan-
der, som ännu 1939 räknar in det bland 
"modeord som nu äro i svang", hänför 
oklarheten till det faktum att ta avstånd 
från kan betyda både 'protestera mot' och 
'avsäga sig ansvar för', en oklarhet "som 
tycks göra uttrycket dess mer uppskattat". 
Wellanders krav på entydighet gör i 
många fall rent hus med svammel och 
krångligheter, men samma krav kan också 
leda till att det språkliga uttrycket blir 
snävare än nödvändigt. 

begivenhet. "En så gruvlig danism som be-
givenhet ... uppför SAOB helt lugnt som 
'ny anv.' ", utbrister Ruben G:son Berg 
1911. Ordet klandras av Wellander 1939 
och anses fortfarande i Svensk handord-
bok som en sämre synonym till händelse. 
Ordet har åtminstone numera en lätt ral-
jant biton som inte finns hos händelse, 

t.ex. i "en begivenhet i det lokala kultur-
livet". 

berika. Ordet klandras av Hellqvist utan 
närmare motivering som en olämplig da-
nism. SAOB:s äldsta belägg är från 1730, i 
egentlig betydelse, medan den tidigast be-
lagda bildliga användningen är från 1837. 
Trots sin långa hävd i svenskan avvisas 
ordet av Wellander, som föredrar rikta, 
göra rik. Vari det för språkkänslan stötan-
de ligger redovisas inte, men ordet har av 
språkbrukarna uppenbarligen givits före-
träde framför rikta, kanske på grund av 
sammanfall med rikta 'göra rät', och det 
har den fördelen framför göra rik(are) att 
kunna användas som particip, t.ex. i" en 
berikande upplevelse". 

felgrepp i betydelsen 'misstag' klandras av 
Hellqvist som en olämplig danism på 
grund av homonymi. Dalins ordbok från 
1851 tar upp ordet endast i dess egentliga 
betydelse 'grepp som ej träffar rätt', t.ex. 
på en gitarr. Den bildliga användningen 
ligger ju mycket nära, och den har utnytt-
jats redan av Stiernhielm. Av Dalins defi-
nition kunde man visserligen våga sluta sig 
till att den bildliga betydelsen inte var all-
mänt brukad, vilket också kan förklara att 
flera av sekelskiftets danismforskare tar 
upp det bland de danska lånen. Omöjligt 
är ju inte att detta bildliga bruk tagits upp 
på nytt under inflytande från danskan 
(SAOB: jfr da.), men dess hävd i svens-
kan kan inte sättas i fråga. 

flimra, da. flimre, ty. flimmern, uppträder 
vid 1800-talets mitt först i vetenskapligt 
fackspråk, jfr flimmerhår. Atterbom an-
vänder dock 1818 substantivetflimmer om 
'dallrande sken'. När verbetflimra i mot-
svarande användning under inflytande 
från danskan tas upp av Levertin möts det 
knappast av någon välvilja. Hellqvist av-
visar det och Evald Ljunggren anser att 
det inte utgör någon vinning för språket 
utanför det biologiska gebitet (Festskrift 
till Söderwall 1912, s. 18). 



framtona, framtoning "äro danismer, som 
visa sig ge anledning till ständiga missför-
stånd", skriver Wellander. "Tona förknip-
pas med det tona som betyder 'ljuda', och 
delbetydelsen blir mer än lovligt oklar." 
Exempel på denna oklara användning 
skulle t.ex. vara "1 samma bok framtona-
de också bilden av fadern". "Skriv hellre 
skymtade eller dylikt" föreslår Wellander, 
utan hänsyn till att framtona närmast inne-
bär 'växa fram, ta gestalt', medan skymta 
snarare förutsätter en hastig glimt. "Det-
samma gäller framtoning", fortsätter Wel-
lander. "Den som icke kan danska vet 
icke, i vilket sammanhang ordet hör hem-
ma: Också de lättare och mer pittoreska 
framtoningarna av danskt kynne bli före-
mål för roliga reflexioner - hellre t.ex. 
yttringarna." Risberg trycker på obegrip-
ligheten hos ordet, bl.a. i exemplet "Så 
fort han lämnade skrivbordet, företedde 
han den allra slätaste och skyggaste fram-
toning". Det äldsta kända belägget på 
framtoning i betydelsen 'företeelse, feno-
men' har vi från 1887 och dessutom från 
ingen mindre än språkrensaren Viktor 
Rydberg, och kunskaper i danska torde 
inte ha varit nödvändiga vare sig då eller 
1939 för att rätt uppfatta innebörden av 
framtona och framtoning. 

förlösa "har hittills endast använts om en 
verksamhet, som utövas av ackuschörskor 
och barnmorskor" skriver Adolf Noreen i 
sin kritiska uppräkning av störande homo-
nymer. "Men vid sekelskiftet fick man i 
Stockholms dagblad 10/12 1900 efter 
dansk-norskt föredöme läsa om det 'för-
lösande ordet', dvs, det befriande ordet 
eller mera vulgärt uttryckt det, som slår 
huvudet på spiken. Och föredömet har 
sedan följts på flera håll." Återigen saknar 
man en rationell språklig motivering från 
rationalismens banerförare. (SAOB säger 
f.ö. försiktigtvis ingenting om inflytande 
utifrån. Det äldsta belägget finns hos den i 
och för sig rätt danskpåverkade Per 
Hallström, 1895, "det förlösande ordet", 

och det följs under åren därefter av "för-
lösande skratt", "förlösande humor" 
m.m. Den danska ordboken har sitt äldsta 
belägg från 1900, medan det tidigaste nor-
ska finns hos Ibsen 1882.) 

hulka tas i litterärt skriftspråk i bruk vid 
sekelskiftet. "Jag hör hur det hulkar och 
snyftar som när människor gråta" lyder en 
replik i Strindbergs Kronbruden 1902, och 
detta litterära bruk tycks vara ett lån från 
danskan. Som sådant fördöms det av 
Hellquist på grund av dess svårförståelig-
het för många svenskar, medan Celander 
tjugofem år tidigare tar det i försvar för 
dess ljudmålande verkan. Osvenskt är or-
det inte; det fanns redan i svenska dialek-
ter. 

hävda "tyckes ha alldeles nog med de tre 
betydelser det redan äger, t.ex. 'hävda 
sina rättigheter', 'hävda sin jord', 'hävda 
sin fästekvinna'. Men på det yttersta av 
dessa tider söker man även belasta det 
med den specifikt norska betydelsen 'på-
stå'; så t.ex. . . . Göteborgs handelstidning 
19/8 1901 ... 'Som bekant häfdar Koch, 
att tuberkulosen icke kan ...'". Det är 
här Noreen som ogillar hävda i betydel-
sen 'påstå'. Den "nya" betydelsen hade då 
åtminstone fyrtio år på nacken (det äldsta 
belägget är från Viktor Rydberg 1859). Nu 
har emellertid påstå en tendensiös klang, 
medan hävda är neutralt och många 
gånger bör översättas med 'göra gällande'. 
Och därmed är vi tillbaka vid samma be-
tydelse som i "hävda sina rättigheter". 
Det rör sig alltså egentligen inte om någon 
ny betydelse, på sin höjd om en ny kon-
struktion, "hävda att", och det enda som 
hänt är att parallelliteten till "göra gällan-
de sina rättigheter" och "göra gällande 
att" blir fullständig. 

höra hemma klandras av Hellqvist. Celan-
der tar upp det som danism, men menar 
att uttrycket "för närvarande är fullstän-
digt införlifvat med svenskt språk". Han 
överdriver inte: SAOB visar att uttrycket i 

9 



egentlig betydelse använts från Gustav 
Vasa och framåt (Ith Skiip ... som hörde 
hemma uthi waar Stadh Sudherköpingh). 
Den bildliga användningen för intet nytt 
till begreppet. Det äldsta belägget här är 
från språkmannen E. Tegnér, som talar 
om ord som ej hör hemma i vissa språk 
(1875). 

i det långa loppet (SAOB: efter da. i det 
lange lØb, av eng. in the long run) avfärdas 
av Wellander som en störande danism. 
Risberg menar att det svenska uttrycket är 
en dålig översättning. Han använder de 
dubbla argumenten att lopp med tidsbety-
delse här används på ett oidiomatiskt sätt 
och att man missbrukat lopp som sport-
term, varför "övertagandet av den danska 
frasen verkar . . . på oss svenskar skäligen 
främmande". Om man delar hans och 
Wellanders uppfattning att "i längden" är 
att föredra är det inte för att "i det långa 
loppet" skulle kännas främmande, utan 
för att det ofta används klichéartat. 

ingående. " ' Ingående balans' eller 'ett i 
examen ingående förhör' känna vi alla till. 
Endast om vi äga dansk-norsk bildning, 
kunna vi däremot skriva med Upsala nya 
tidning 2/12 1898 'ett ingående förhör' i 
stället för 'grundligt' förhör." Orden är 
Adolf Noreens. Emellertid tycks det som 
om den bildning som krävdes för att förstå 
ordet - om man inte gjorde det ändå - 
snarare var tysk. Enligt E. Ljunggren upp-
träder denna betydelse först i den tysk-
påverkade akademiska avhandlingslittera-
turen, och det första kända belägget är 
paradoxalt nog från Viktor Rydberg 1873. 
Vare hur det vill med ordets ursprung; det 
fungerar som particip till gå in (på djupet) 
och bryter inte mot språksystemet. 

insmickrande har vi enligt SAOB efter 
danskans indsmigrende, men verbet in-
smickra (sig) finns belagt redan 1629. Lm-
ders argument att ordet inte passar in i det 
svenska böjnings- och uttaissystemet hål-
ler inte. 

lyhörd är ett ord om vars rätta stavning, 
innebörd och lämplighet det skrivits åt-
skilligt, bl.a. med hänsyn till en del sven-
ska dialekter, där det finns i neutral form, 
"det är lyhört", dvs. 'det hörs väl', 'det är 
lytt' - ett bruk som blivit riksspråkligt. 
Detta dialektord finner Linder utomor-
dentligt, men han vill normalisera det till 
ljudhört. Från danskan har vi betydelselå-
net lyhörd, i början skrivet även i den 
danska formen lydhör, med innebörden 
'känslig', 'med öra eller sinne för'. Denna 
betydelse tas välvilligt emot av Celander 
just i formen lyhörd, vilken också, som 
han påpekar, anknyter till lytt, men avvi-
sas fyrtio år senare av Risberg, som menar 
att förleden ly är meningslös i svenskan, 
eftersom den betyder 'skydd' mm. 1 stäl-
let för lyhörd för vill Risberg se finhörd, 
grannhörd, ha öppet öra för och i nekande 
sats ej velat lyssna till, slagit dövörat till 
(för), ej lånat sitt öra (åt), stängt sitt öra 
för, stoppat till sina öron (för), varit döv 
för - en variationsrikedom som är lov-
värd men som knappast - åtminstone 
inte i de nekande exemplen - visar riktig 
lyhördhet för den speciella skiftningen hos 
ordet lyhörd. 

misstänkliggöra (SAOB 1873; jfr da. mis-
tenkeliggøre) kunde förklaras som en bild-
ning till ett adjektiv misstänklig, som över-
levt i finlandssvenskan. "Förklaringen till 
våra tidningsledares misstänkliggöra, -gör-
else lär väl dock knappast ligga på detta 
håll, utan dessa 'vanskapningar' äro säker-
ligen språkliga gengångare från unionsbrå-
kets dagar, då man hade riklig användning 
för dessa ord" skriver Celander (1908), 
med ursäktande citattecken kring "van-
skapningar". Behovet av ordet misstänk-
liggöra har inte blivit mindre sedan dess, 
men ordet fördöms likafullt av Hellquist 
tjugo år senare som sårande för språk-
känslan. Trots sin "vanskaplighet" har det 
visat sig i hög grad livsdugligt. Det fyller 
en lucka i språket. 

någon som helst drabbas av brännmärk- 
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ning först av Rydqvist 1863 och sedan med 
hans motivering i den första upplagan av 
SAOL 1874. "Alldeles stridande mot 
Svenskt språkbruk äro sådana, stundom i 
skrift förekommande ordställningar som 
t.ex. han kan ej lemna någon som helst 
uppgift... o.d.; emedan någon som helst 
icke i vårt språk nyttjas eller är af nöden 
påkalladt, då vi för särskilda behof ega 
någon, någon enda, något slags osv.", 
skriver ordlistan. Återigen möter vi argu-
mentet att en ny variation av ett redan 
existerande uttryck är en onödighet. Först 
den sjunde upplagan av ordlistan, år 1900, 
erkänner uttrycket. 

ovidkommande (SAOB 1878; jfr da. uved-
kornmende) klandras utan närmare moti-
vering av Hellquist. Celander betraktar 
det som "en smula oformligt", men med-
ger att det har analogier i t.ex. vederbör-
ande. 

rank i betydelsen 'hög, smal och rak' tycks 
under ett århundrade ha varit ett litterärt 
modeord, och lika länge var det en nagel i 
ögat på mången språkgranskare. Vi möter 
det i denna betydelse tidigast hos Ling, 
flitig inte bara i den gymnastiska utan även 
i den dramatiska genren, och det klandras 
omedelbart av Journal för litteratur och 
teater 1813, som förordar smärt. Liknande 
kritik och rekommendationer kommer 
också senare Levertin, Strindberg m.fl. till 
del. Det smärta utgör emellertid ofta bara 
en del av föreställningen; lika viktig är 
många gånger en delföreställning om nå-
got rakt och självmedvetet. ". . . rank, rak 
och obekymrad gick hon framåt . . . rank 
och rak, ty hon visste att hennes blottade 
hals var hvit och vacker", skriver Lever-
tin. Adolf Noreen däremot godtar rank 
endast i betydelsen 'ostadig', och för den 
andra innebörden har han föga sympati: 
"Romanhjältinnorna voro en tid så gott 
som i regeln 'ranka', så att de stackars 
varelserna måste - åtminstone i mina ögon 
- linka sin älskare till mötes." 

rykta sitt kall, sitt värv har vi belagt sedan 
1797, men rykta användes på motsvarande 
sätt redan i fornsvenskan. Wellander för 
upp det bland olämpliga danismer och 
föredrar sköta, uträtta sitt kall, sitt värv. 

rådighet i uttrycket "ha till sin rådighet", 
'ha till sitt förfogande' (SAOB 1861) ogil-
las av Linder ("ordet betecknar i vårt 
språk fyndighet, förslagenhet"), av 
Hellquist och av Risberg. 1 den inlånade 
betydelsen anknyter bildningen med -het 
till verbet råda (över) 'förfoga över'. Som 
rådighet 'snartänkthet' och rådighet 'förfo-
gande, disposition' aldrig förekommer i 
samma syntaktiska konstruktioner finns 
det knappast några risker för missför-
stånd. Linders argument att ordet inte 
passar i det svenska ljud- och böjningssys-
temet faller på sin egen orimlighet, efter-
som ordformen ju redan finns i svenskan. 

skalkeskjul (SAOB 1917; SAOL 1973 där 
det märkligt nog betecknas som "åld.") 
"förstår givetvis ingen uppsvensk", skriver 
Risberg. "Uppsvenska läsare tillrådas att 
för begreppet välja bland hos dem kända 
ord." Vad som kan lägga hinder i vägen 
för ordets begriplighet är näppeligen dess 
förment sydsvenska proveniens utan sna-
rare dess ovanlighet. Men attityden i detta 
och liknande fall tål att diskuteras. Ordet 
har onekligen ett annat uttrycksvärde än 
de föreslagna kryphål, täckmantel, svep-
skäl. 

styre 'styrelse, regim' hör enligt Adolf No-
reen hemma bland de besvärande homo-
nymerna: med vänsterstyre borde efter 
gott svenskt språkbruk menas det styre 
(roder e.d.) som sitter till vänster. Emel-
lertid är - och var vid sekelskiftet - styre 
som verbalabstrakt väl etablerat i just så-
dana fall som "ett styre av guds nåde" - 
klandrat av Noreen som "Dagens Nyhe-
ters enskilda tillhörighet". Wellander var-
nar för styre som ellips för styrelse som 
benämning på en organisation, t.ex. Te-
Iegrafstyrelsen. 
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säkra, t.ex. i "säkra tillförseln", kritiseras 
av Wellander, som vill se trygga. Återigen 
motsägs det strax innan anförda argumen-
tet om det önskvärda i en viss gemen-
samhet i den nordiska ordbildningen. Sä-
kerställa anförs av Ruben G:son Berg 
bland från norskan lånade tidningsord som 
en svensk publik har svårt att värja sig 
mot. 

sätta pris på 'sätta värde på' håller Hylén 
för ett betydelselån som "bör med kraft 
avvisas". Wellander delar hans hållning. 
SAOB visar att uttrycket använts sedan 
1680. 

underfundig är ett ord vars egentliga inne-
börd vållade sekelskiftets danismjägare 
huvudbry, och svårigheten att gripa detta 
gäckande men uttrycksfulla ord röjs allt-
jämt i ordböckerna, där det ofta blir täm-
ligen grovt definierat: 'listig, illmarig; dub-
belbottnad'. Ändå tycks ordet i bruk inte 
vålla några svårigheter, och det är helt 
uppenbart att det fyller en plats i språket 
och inte går att ersätta med någon syno-
nym. Ruben G:son Berg förser detta och 
en handfull andra från danskan lånade 
ord, bland dem stillfärdig, flimra, tillblivel-
se och uttrycket åter en gång, med omdö-
met: "Alla dessa lånord äro ju djupt onö-
diga, men vittna om, hur föga det finnes af 
svensk språkkänsla äfven hos ytterst fram-
stående författare." (Språk och stil 1904, 
s. 191.) 

utbyte i betydelsen 'vinst, behållning' är en 
mycket nära till hands liggande utvidgning 
av betydelsen i uttryck som "få något i 
utbyte för något". Detta bruk kan gå till-
baka både (och först) på tyskans ausbeute 
och på danskans udbytte. Rydqvist påtalar 
det 1874, och när Noreen tar upp det 
bland olämpliga homonymer är det av allt 
att döma redan allmänt. "Utbyte", skriver 
han, "betyder i vanlig svenska ungefär 
detsamma som 'utbytande' eller 'byte' 
(t.ex. utbyte av varor, han gav honom en 
ko och fick i utbyte tre får). Det norska 

ordet betyder 'behållning', 'resultat'. Där-
för skriver t.ex. Svenska dagbladet 28/11 
1898 'som det nu är, blefve utbytet af un-
dervisningen i de klassiska språken ytterst 
ringa 

utifrån 'med utgångspunkt i' o.d. har note-
rats som rätt vanligt först hos danskin-
spirerade författare som Ola Hansson och 
Levertin, som skriver "sin lifssyn, utifrån 
vilken ...... Risberg tar upp det som da-
nism i ett avsnitt om missbrukade preposi-
tioner och vill hellre se "med utgångs-
punkt från"(!), medan Erik Noreen, som 
principiellt är beredd till vittgående upp-
offringar för det samnordiska, helt för-
bigår konstruktionens motsvarighet i dans-
kans ud fra och förklarar att anledningen 
till "det fula uttrycket är tyskans von - 
aus". (Vårt språks värsta fiende, Svensk 
språkvård 1942, s. 86.) 

vidunderlig 'underbar', fantastisk' kan 
härröra från Ibsens dockhem, där Nora 
väntar på "det vidunderlige", liksom från 
annan samtida dansk och norsk litteratur. 
Men så sent som 1942 ondgör sig Risberg 
över formuleringar som "vidunderligt vac-
ker" och "Bellmans dikter ha på ett vidun-
derligt sätt bevarat ögonblickets liv": då 
det dansk-norska vidunderlig motsvarar 
vidunder, som betyder 'under' måste det 
svenska vidunderlig motsvara det svenska 
vidunder och alltså syfta på något hemskt 
och groteskt. För språkbrukarna har vid-
underlig väl knappast vållat några stör-
ningar. Vi är vana att använda uttryck för 
skräck i positiv mening: förfärligt sympa-
tisk, fruktansvärt vacker, ohyggligt giv-
mild. Motsvarande bruk finns ju också i 
andra språk. 

Välkomnade ord 
Av den här översikten kan det verka som 
om de danska inlånen över lag varit berik-
ande för det svenska språket, och det kan 
likaledes förefalla som om kritikerna med 
osvikligt väderkorn slagit ned just på de 
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ord och uttryck som skulle visa sig brukba-
ra - såvida de inte redan var det. Fullt så 
enkel är saken naturligtvis inte. 1 synner-
het författarundersökningarna vid seklets 
början visar hur mycket danskt gods 
Levertin, Hallström, Geijerstam m.fl. till-
fälligt och okritiskt övertog. Likaledes an-
förs— med exempel på hur de brukats - en 
del homonymer som onekligen kan vara 
besvärande ur svensk synpunkt, t.ex. dyr-
ka 'odla', "dyrka en vetenskap", jämn 
'slätstruken, dålig', löpsk 'vild', ögna 
'varsna' övergiven 'uppsluppen', över-
bevisning 'övertygelse'. 

Det finns även ett och annat som tilltalat 
språkmännen. Den stränge Nils Linder an-
för bland dansk-norska lånord som "torde 
kunna anses användbara" falbjuda, intäkt, 
knäla 'knäfalla', levebröd, målbinda 'lägga 
munlås på' (i figurlig mening), nedärvd, 
nättopp, särtryck - ett ord som dock i den 
stora danska ordboken misstänks för 
svenskt ursprung. Wellander ger sitt er-
kännande åt förståelse, som tidigare av 
andra klandrats med argumentet att svens-
kan klarar sig med t.ex. begripande, för-
stående, sympati. Risberg ger sitt gillande 
åt bl.a. färd 'beteende', färdsel 'trafik', 
uppsving, utnyttja, räckvidd och förtid 
'förfluten tid, en persons förflutna' och 
ståhej, som på grund av att det är käckt 
och piggt som en norsk gutt gästvänligt tas 
emot och slipper bock. 

Språkmän som Erik Noreen och Gösta 
Bergman företräder en ny syn på de dans-
ka lånorden. Noreen utbrister om ordet 
bil från 1902: "Ordet fyller perfekt ett 
svenskt ords plikter, och det är i sin kort-
het en av de yppersta gåvor vi mottagit av 
danskarna." (Svensk språkvård 1941, s. 
87.) Gösta Bergman, som ägnat ett par 
mindre uppsatser åt danska lånord i svens-
kan, räknar bland tidigare här okommen-
terade ord upp förkommen 'avsigkom-
men', nutilldags och till sist till de goda 
förvärven. 

Nyhetens obehag 
Det är naturligtvis lätt att i dag säga sig 
välkomna danska och norska inlån när vii 
verkligheten knappast har några att ta 
ställning till. Under efterkrigstiden har det 
varit svenskan som tämligen ensidigt varit 
det långivande språket. Vi har några över-
sättningslån som dollargrin och rödstrum-
pa (ytterst från engelskans red-stocking), 
vi har en med stöd av danskan återupp-
tagen brottsrubriceringsterm, nämligen 
häleri, vi har några likaledes samnordiskt 
anpassade former som gå gata (normalfor-
men i svenskan vore gånggata) och upp-
hovsrätt (i stället för auktorsrätt) och 
vi har några färska belägg på ett ord som 
på århundraden inte använts i svenskan, 
men som är fullt livskraftigt i danskan, 
nämligen belärande, som delvis uttrycker 
något annat än lärorik, och verbet belära. 
Men när man någon gång möter uttryck 
som "en glimrande teaterföreställning" 
och "till syvende och sidst", med en bland-
ning av svensk och dansk stavning, är det 
lättare att förstå den irritation som danis-
mernas vedersakare kunde känna inför 
vad de ansåg som ett pretentiöst och 
konstiat språkbruk. 

De översättningar av dansk och norsk 
skönlitteratur - och de är talrika, då dans-
ka och norska böcker i original sällan läses 
i Sverige - som i dag tillhandahålls kan 
mestadels inte heller kritiseras för oidio-
matisk svenska. (Enstaka översättningsfel 
förekommer naturligtvis.) Den stora till-
växten i ordförrådet hos danskan, norskan 
och svenskan sker vidare efter i huvudsak 
gemensamma linjer, utan att något av 
språken kan beskyllas för otillbörligt in-
flytande på de andra - det skulle i så fall 
vara svenskan. Man bör därför i rättvisans 
namn komma ihåg att den tidigare mot 
danskan riktade kritiken delvis bottnade i 
att man uppfattade svenskans självständig-
het som hotad. Men den aversion mot de 
danska lånen som grundar sig på att dans-
kan genom sin nära släktskap så lätt, och 
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därför som man menat så lömskt, infiltrerar 
sig i svenskan, den aversionen vill 
språkvården i dag inte gärna dela. Det är 
de svåranpassade orden - från vilket språk 
de vara månde - som vållar bekymmer. 

Den här genomgången av förföljda danska 
lånord kan naturligtvis uppfattas som en 
lättköpt triumf över vad som skulle visa sig 
vara felbedömningar. Den har dock inte 
som sitt mål att ställa några av svensk 
språkforsknings giganter och inte heller 
deras mindre storvuxna kollegor i skam-
vrån. Men det kan vara nyttigt för dagens 
språkvårdare och medvetna språkbrukare 
att se i funktion några av de vanligaste 
argumenten mot ett antal språkliga nyhe-
ter till vars utveckling vi nu så att säga har 
facit. 

Jag tror att vi har alltför lätt att avvisa 
nyheter på den grunden att de är nya - 
men med argument som till synes är mer 
vederhäftiga. Celander säger, inte utan 
skäl, att man har avgjort mindre sinne för 
nyhetens behag än för dess obehag. Fyller 
nytillskotten en uppenbar lucka i ordförrå-
det har de visserligen goda utsikter att 
efter bestånden prövning av uttal, stavning 
och böjning få godkänt av språkvården. 
Men är uttrycksbehovet mera vagt faller 
nyheten lätt för argumentet "fullgoda 
svenska uttryck för begreppet finns redan" 
- och det kan drabba både inhemska och 
lånade nybildningar. Det kan därför vara 
värt att citera vad Hilding Celander 
skriver i en nu av nästan ingen läst årgång 
av Språk och stil: "Härmed äro vi nu inne 
på den svåra frågan .. . - när äro två skilda 
ord uttryck för ett och samma betydelsein-
nehåll? 1 detta sammanhang är det ju frå-
ga om ordens användning i ett visst kon-
kret fall, icke om deras allmänna bruk. 
Och då måste man minnas, att det bety-
delseinnehåll, varmed ett ord i en viss an-
vändning faktiskt är förbundet, och som 
det är avsett att meddela till den läsande 
eller hörande, ingalunda är uttömt endast 
med det som kan logiskt bestämmas. Be- 

tydelsen är här ingen logisk abstraktion, 
inte bara en naken idé eller föreställning, 
utan en psykologisk realitet, av ofta gans-
ka komplicerad natur, där sådant som bi-
toner och associativa tendenser spelar en 
stor roll (som med tiden kan bli bestäm-
mande för den logiskt bestämbara betydel-
sens karaktär). Låt vara alltså, att t.ex. 
gammalmanstankar logiskt sett är detsam-
ma som gubbtankar - det har dock en 
särskild färg, leder till något avvikande 
associativa kontakter, och blir därigenom 
bärare av i viss mån olika betydelseinne-
håll. Det får ett eget värde för en språkbe-
handling, som syftar något högre än till ett 
blott och bart 'riktigt' meddelande. På 
samma sätt med förtumlad i förhållande 
till yr, maktbestulen i förhållande till kraft-
lös." (Språk och stil 1908 s. 249) 

Irritationen över språkliga nyheter är na-
turligtvis inte genomgående obefogad. 
Många nyheter har en tendens att uppträ-
da som modeord, och modeorden har den 
olägenheten att - åtminstone tidvis - un-
dantränga hela grupper av synonymer och 
därmed göra språket nyansfattigare. 1 
värsta fall kan de sätta synonymernas exi-
stens på spel. Många modeord lämnar 
emellertid efter en tid sin plats i solen och 
inrangerar sig i leden, där de tillsammans 
med sina synonymer ger oss rikare möjlig-
heter att välja vad vi anser bäst för tillfäl-
let. Att Adolf Noreen klagade över utslag 
berodde kanske egentligen mindre på ho-
monymin än på en berättigad olust inför 
ett eventuellt modeartat bruk av ordet, 
något som skulle kunna styrkas av att Wel-
lander ännu fyrtio år senare kritiserar det 
bland "modeord som just nu, 1939, äro i 
svang". 1 dag har vi svårt att tycka att 
utslag i sig skulle vara sämre än de anförda 
synonymerna yttring, uttryck, exempel, 
vittnesbörd, bevis, och framför allt är det 
inte någon farlig konkurrent. 

"Bland onda makter, som ... bedrifva sitt 
spel inom vår språkvärld ..... skriver 
Adolf Noreen med syftning på det dansk- 
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norska inflytandet (Vårt språk 1, s. 155). 

Så hårt kunde då en av våra främsta for-
dister uttrycka sig. 1 dag är skallet på da-
nismerna ett minne blott. Även bland per-
soner som i övrigt är språkligt tämligen väl 
orienterade och som väl känner till svens-

kans inslag av tyska, franska och engelska 
väcker det ofta förvåning när man talar 

om att vi också haft en inte helt föraktlig 
dansk-norsk inlåning. De makter, onda el-
ler goda, som föranledde det slutande sek- 

lets litteratörer att låna från grannländer-
na tycks för närvarande ha spelat ut sin 

roll. 

Frågan om språkvårdens attityder till det dansk-
norska inflytandet behandlas också i en utomor-
dentligt läsvärd uppsats av Bengt Loman, "Idé-
er och motiveringar i nordisk språkplanering 
under de senaste hundra åren", publicerad i 
Språk i Norden 1982. Till uppsatsen hör en 
fyllig litteraturförteckning. 
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Martin 	Om termer som inte vill dö 
Gellerstarn 

Även obetydliga förändringar i vår omgivande verklighet kan 
ofta leda till att nya termer och benämningar skapas. Dessa 
nya termer slår dock inte alltid igenom i det allmänna språk-
bruket, något som kan skapa svårigheter. Problem av denna 
art behandlas här av docent Martin Gellerstam, Institutionen 
för språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universi-
tet. 

1 en uppsats i Forskning och framsteg 
1981:8 ("Högskolan som verbal reform") 
berättar Anna Orrling och Bengt Sigurd 
om högskolereformens terminologi. För-
fattarna visar hur den nya termfloran 
många gånger lämnar språkbrukaren i stic-
ket. Vad kallas den studerande som går på 
enstaka kurs eller linje? Enstaking? Ensta-
ka kursare? Linjist? Linjeläsare? Eller vad 
kallas den studerande som gått kulturkom-
munikationslinjen? Kulturvetare? 

Lämnas inte språkbrukaren i sticket så 
förses han eller hon inte sällan med en 
uppsättning ogenomskinliga termer. Så 
tycker författarna att de nya intervallbe-
teckningarna, t.ex. SV 601, 20 poäng (21-
40) är "alltför klumpiga och förvirrande 
för att de någonsin skall slå igenom i dag-
ligt tal". 

Skulle denna förmodan vara riktig så är 
detta inget nytt. 1 själva verket är följsam-
heten hos språkbrukare inte så stor som 
reformatörerna kanske tror. 1 högskole-
sammanhang talas det fortfarande om A-, 
B- och C-nivå eller rentav om ettbetygs-
kurser, tvåbetygskurser osv. Och fortfa-
rande ställer sig många oförstående till 
den organisatoriska förvandling som har 
gjort lärarhögskolor, handelshögskolor 
och socialhögskolor till institutioner inom 
universitetet som i sin tur sorterar under 
högskolan. Den universitetsliknande 
byggnad som en gång var Lärarhögskolan 
i Mölndal heter nu Göteborgs universitet, 
institutionerna i Mölndal (varav en kallas 

Institutionen Lärarhögskolan!). Undra på 
att språkbrukaren sparkar bakut och envi-
sas med sina gamla termer. 

Denna brist på följsamhet inför myndighe-
ternas verbala reformer hittar man över-
allt i språket. Sjukkassa är fortfarande en 
fullt levande beteckning på det som sedan 
många år officiellt heter försäkringskassa, 
årskurs har svårt att tränga ut klass, skat-
tebetalare talar fortfarande om restskatt (i 
stället för om överskjutande skatt), förle-
den stad- är seglivad trots att kommunre-
formen har haft många år att verka (stads-
bibliotek, stadsteater osv.). Inte ens bo-
stadsyta är dött trots att språkbrukaren 
sedan länge erbjudits den för fackfolk tyd-
ligen naturliga termen disponibel bruks-
area. 

Allmänhetens avvaktande hållning mot 
verbala reformer gäller också de fall där 
terminologin uppenbart är ägnad att sälja 
värderingar. Allra tydligast ser vi detta 
inom det sociala området med de välkän-
da räckorna av ord som avspeglar en sti-
gande humanisering: dårhus - sinnessjuk-
hus - mentalsjukhus osv. Sett på längre 
sikt brukar nyheterna ha genomslagskraft 
(vem vill inte vara human?), men täta by-
ten kan skapa osäkerhet och irritation. 
Vad är idag den "rätta" beteckningen på 
en mentalt handikappad peson? Hur stor 
genomslagskraft har ett ord som lokalvår-
dare i icke-officiella sammanhang? 

Men har det inte alltid varit så att det har 
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funnits två lägen: ett fackspråk för de in-
vigda (inte bara politiker och statstjänste-
män utan tekniker, vetenskapsmän osv.) 
och ett vardagsspråk där man talar om 
element istället för radiatorer, om flottan 

istället för marinen likaväl som man säger 
städerska (el. städare) och menar lokalvår-

dare? (Enligt TNC:s 1983 utgivna städord-
lista är städare kommunal- och landstings-
anställda, medan lokalvårdare är statligt 
anställda!) 

Jo, och här står två legitima önskemål mot 
varandra: terminologens önskan att lo-
giskt strukturera en (förändrad) verklighet 
och språkbrukarens naturliga tröghet att 
förändra ordförrådet i onödan. Några om-
ständigheter i dagens språk gör att denna 
dragkamp allt tydligare träder i dagen. 

Produktionen av termer, inte minst 
samhällstermer, ökar starkt (av orsaker 
som utvecklas i Sigurd 1976). Striden om 
disponibel bruksarea häromåret var en 
kollision mellan företrädare för terminolo-
gi och allmänspråk. Risken för sådana kol-
lisioner ökar med termflorans tillväxt. 

Samhällsterminologin rör de flesta med-
borgare på ett sätt som teknisk och veten-
skaplig terminologi inte gör. Som medbor-
gare är du ursäktad om du inte vet vad 
som menas med chips i datasammanhang. 
Däremot är det lite påfallande om du tror 
att ett servicehus är ett slags köpcentrum 
och inte ett ställe där äldre och handikap-
pade kan få hjälp att klara sig själva. 

När det gäller den typ av övertalnings-
definitioner som ofta ligger bakom sociala 
reformer så anmäler sig så småningom åt-
minstone två problem: dels är de verbala 
möjligheterna att ersätta förbrukade ord 
och uttryck inte oändliga, dels gäller det 
att ha lagom framförhållning så att inte 
terminologin blir "human i överkant" 

(med en formulering från Johannisson 
1963 apropå termen friställd - en term som 
också mycket riktigt blivit vederbörligen 
förhånad). 

1 ett sådant läge finns det två vägar att gå 
om man anser att det finns ett gap mellan 
verkligheten och beteckningen. Antingen 
kan man använda den i Sverige vanliga 
metoden att låta en förändring av verklig-
heten åtföljas (eller befästas eller rentav 
styras) av en motsvarande förändring av 
språkbruket, eller också kan man ge det 
oförändrade språkbruket så att säga ny 
laddning genom en förändrad verklighet. 
Denna senare modell har en viss hävd i 
andra länder än Sverige (t.ex. Finland). 
Dessutom har den visst stöd i språkbruket 
genom tiderna - vi ändrar inte på ordet 
penna trots att den verklighet som prägla-
de ordet hör till det förflutna. 

Språkbrukarens problem att anpassa sig 
efter den svenska modellen och de pro-
blem som uppstår vid ny termproduktion 
kan med fördel studeras i den nya Social-
tjänstlagen. Lagen trädde i kraft 1januari 
1982 och har vid det här laget alltså haft 
ett par år på sig att sjunka ned i allmänhe-
tens medvetande. Här följer några exem-
pel på vad som kom till, vad som försvann, 
officiellt i lagen och inofficiellt i språkbru-
ket. Vi kan utgå från ordlistan på s. 18 som 
publicerades i Göteborgs socialförvalt-
nings personaltidning strax efter genomfö-
randet av lagen. 

Ordlistan tar upp enstaka ord i lagen som 
ersatt tidigare ord. Eftersom Socialtjänst-
lagen givetvis inte bara låter en oföränd-
rad verklighet få nya beteckningar kan det 
vara bra att försöka strukturera de nya 
orden efter lagens intentioner (i den mån 
de framgår). En enkel skiss kan se ut så 
här: 
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socialtj änst 

omsorg & service bistånd vård 

omsorg om omsorg om 	omsorg om rådgivning familjehem 	hem för vård 
barn & ungdom äldre 	handikappade ekonomiskt stöd ("foster- 	el. boende 

(=socialbidrag) hem") 	("barnhem", 
kontaktfamilj etc. "ungdomshem", 

förskole- & service-boende "ungdomsvårds- 
fritidsverksam- skolor", 
het i "vårdanstalter 

service-hus för alkohol- 
("pensionärshem" missbrukare", 
"ålderdomshem") "behandlingshem 

för narkotika- 
missbrukare") 

Översikt över några viktiga begrepp inom socialtjänsten 
(termer inom citationstecken är tidigare beteckningar) 

Liten ordlista 
GAMMALT NYfl7 
Socialvård Socialtjänst 
Social centralnämnd Socialnämnd 
Socialhjälp Socialbidrag 
Barnomsorg Förskole- och fritids- 

hemsverksamhet 
Barn och ung- 
domsvård inkl. för- 
skole- och 
fritidshemsverk- 
samhet 
Åldringsvård Aldreomsorg 
Ålderdomshem Servicehus 
Övervakare Kontaktperson 
Alkoholvård, nykter- 
hetsvård, narko- 
manvård Missbruksvård 
Barnhem, ungdoms- 
hem Hem för vård eller 

boende 
Fosterhem Familjehem 
Hemvård Hemtjänst 
Hemsamarit Vårdbiträde 

Listan kan göras längre. Men utan att 
göra bort dig kan du även i fortsättningen 
säga socialbyrå, social hemservicehyrå, för- 
skola, fritidshem. 

Det nya rubrikordet i lagen är socialtjänst. 
Ordet är oförbrukat i sådana här samman-

hang och anknyter til bildningar som tips-
tjänst och presstjänst där den som utnyttjar 

tjänsten på intet sätt står i något beroen-

deförhållande till den som utför tjänsten. 

Samtidigt anknyter ordet till den mer ur-

vattnade betydelsen av tjänst ("verksam-

het") som man kan hitta i ord som militär-
tjänst och säkerhetstjänst. Vård passar up-

penbarligen dåligt för många av de verk-

samheter som försiggår inom social-

tjänsten: förskoleverksamhet, servicebo-

ende etc. Vård plockas därför bort i fall 

som barn- och ungdomsvård, åldrings-
vård, hemvård, men behålls i fall som 

missbruksvård 	(relationen 	mellan 
sammansättningsleden är ett kapitel för 

sig!) och hem för vård eller boende. 1 de 

senare fallen rör det sig om verksamhet 

som ligger sjukvården nära, ett samman-

hang där ordet vård inte är förbrukat. 
Motviljan mot vård i andra sammanhang 

än sjukvård tycker man sig ana också i 

andra sammanhang: hur är det med det 
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för oss närliggande ordet språkvård? Var 
det därför Språkvårdsnämnden blev Sven-
ska språknämnden? 

Kommer kriminalvården att haka på den 
här utvecklingen? Det skulle kunna häv-
das att vård är lika förbrukat här som i 
socialvård. Men vilken efterled skall man 
använda? Tjänst är knappast möjligt! 

Fallet tjänst exemplifierar den välkända 
metoden att språkligt bekräfta och förstär-
ka vad man menar vara en förändring av 
innehåll, attityder osv. Det finns flera and-
ra sådana exempel i Socialtjänstlagen. Hit 
hör bistånd, som kan sägas vara en vidg-
ning av det som tidigare gällt ekonomiskt 
hjälp till den enskilde, dvs. socialhjälp. 
Termen har i första hand förknippats med 
just ekonomisk hjälp. Det nya bistånds-
begreppet är vidare och bistånd kan om-
fatta tjänster av olika slag som social ser-
vice, färdtjänst, plats i förskola eller fri-
tidshem, vård och behandling av barn och 
ungdom osv. Enligt skissen är bistånd 
sidoordnat till andra service- och vårdin-
satser men enligt lagen kan man fatta det 
som ett överordnat begrepp: 

Den enskilde har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning och 
sin livsföring i övrigt, om hans behov 
inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Bistånd - som tidigare har knutits till in-
ternationell hjälp till tredje världen - er-
sätter hjälp som man möjligen anser har 
tjänat ut, exempelvis i termer som social-
hjälp. Ett tecken på detta är att socialbi-

drag, som tidigare ibland förekommit som 
inofficiell term, nu officiellt ersätter soci-
alhjälp. 

Andra liknande exempel på uppdaterad 
terminologi är äldreomsorg, där bägge le-
den har bytts ut i det tidigare åldringsvård 
(omsorg tycks ligga någonstans mitt emel-
lan service och vård) och kontaktperson 
som ersätter övervakare. 1 fallet kontakt-

person skakar man av sig obehagliga asso-
ciationer genom att utnyttja ett ord i all- 

mänspråket som är helt utan ovidkom-
mande konnotationer. Möjligen kan 
språkbrukaren ha behov av att skilja på 
olika slag av kontaktpersoner, men det går 
inte på ett enkelt sätt och detta är natur-
ligtvis poängen med förändringen. 

Detta exempel för oss över till sådana fall 
- och de är besvärligare för språkbrukaren 
- där reformatörerna plockar bort termer 
utan att erbjuda nya. Vad heter fosterbarn 
i Socialtjänstlagen? Det heter ingenting ef-
tersom företeelsen inte nämns vid namn. 
Så här går det till: man inför begreppet 
fatniljehem för ett sådant hem där man tar 
emot den som behöver bo "i ett annat hem 
än det egna". Nu är begreppet vidare än 
fosterhem, bl.a. därigenom att också vux-
na kan tas emot på det här sättet, men i 
stort sett motsvarar de två termerna var-
andra. Men fosterbarnet är borta, liksom 
fosterföräldrarna. Tanken bakom detta är 
tydligen att fosterbarnen är barn som för-
äldrarnas eventuella andra (biologiska) 
barn och därför inte behöver någon spe-
ciell beteckning. Termen barn i familje-
hem (som börjar utkristalliseras, dock 
utan att nämnas i lagen) kan då vara ett 
fosterbarn men behöver inte vara det. Hur 
man ska hänvisa till fosterföräldrar är 
oklart - fainiljehemsföräldrar? Inte heller 
här ger lagen någon ledning. Det gäller 
alltså att hitta en term som inte bara avser 
relationen mellan det som tidigare kalla-
des fosterbarn och fosterföräldrar utan 
också täcker relationen till den vuxne som 
knyts till ett familjehem. 

1 socialutredningens slutbetänkande redo-
visas faktiskt betänkligheter hos en del re-
missinstanser. Benämningen fosterbarn 
har motsvarigheter i andra språk och "kan 
numera anses neutral och utan sådan be-
lastning i det allmänna språkbruket att det 
skulle motivera ett slopande". Någon an-
nan påpekar att slopandet kan vålla "vissa 
praktiska problem". 

Det som lagstiftarna kunde ha funderat på 
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och kanske föreslagit termer till, det över-
lämnas nu till lokala socialförvaltningar 
och i sista hand till allmänheten för uttyd-
ning. 1 dagspressen skrivs mycket riktigt 
om fosterbarn som om ingen Socialtjänst-
lag existerade och slår man upp telefonka-
talogen på Socialförvaltningen i Göteborg, 
så lyser ordet fosterbarn emot en med sto-
ra bokstäver. Det är först när man går till 
den av Socialförvaltningen utgivna kata-
logen Vem? Var? När? som man hittar 
den officiella beteckningen barn i familje-
hem. 

Det finns ett system i Socialtjänstlagens 
förändring på terminologins område. Man 
väljer ett begrepp tämligen högt uppe på 
abstraktionsskalan och överlämnar sedan 
åt lokala uttydare att hitta på namn för de 
speciella instanserna under denna abstrak-
tion. Man ger namn åt verksamheten som 
sådan utan att nämna eller specificera de 
inblandade. Vad de inblandade kallas blir 
en fråga för den lokale anordnaren av 
verksamheten. Familjehem är ett exempel 
på detta. Ett annat är den sk. äldreom-
sorgen - ordet pensionär nämns inte i 
lagen. Dagens pensionärer bor inte längre 
i pensionärshem eller ålderdomshem utan i 
servicehus. 1 Göteborgs telefonkatalog 
hittar man dock fortfarande både pensio-
närshem och pensionärsvåningar vid sidan 
av servicehus (för äldre). Termen service-
hus säger ingenting om den enskildes grad 
av vårdbehov (så länge han eller hon inte 
behöver anlita Iångvården) - och det är 
kanske meningen. 

Annu ett exempel: 
Socialtj änstiagen vill decentralisera social-
vårdens institutioner, en term som man vill 
avskaffa och ersätta med hem för vård 
eller boende. Från språklig synpunkt är 
termen inte särskilt lyckad. Hur förhåller 
sig vård till boende? Finns det renodlade 
vårdhem där man inte bor och renodlade 
boendehem där man inte vårdas? Är det 
vård och/eller boende som avses? Hit hör 

alltså de gamla barnhemmen, ungdoms-
vårdsskolorna osv. Det framgår inte om 
det nya överbegreppet är avsett att ersätta 
alla de speciella formerna av institutioner 
eller om det bara skall vara just ett över-
begrepp. Det råder tydligen osäkerhet om 
detta även på förvaltningarna där man i 
officiella sammanhang skriver hem för 
vård eller boende men där man inom pa-
rentes efter uttrycket talar om vad det 
närmare bestämt rör sig om: barnhem, be-
handlingshem för alkoholmissbrukare, 
ungdomshem, missbruksvård. En särskild 
kategori är hem enligt paragraf 12 i LVU 
(= lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga), en term som tydligen skall 
ersätta ungdomsvårdsskolor. 1 dagligt tal 
bland socialarbetare talar man om para-
graf 12-hem. Detta är den logiska konse-
kvensen av bristen på en hanterlig term - 
fältet är fritt för mer eller mindre lyckade 
argongbeteckningar. 

Man kan alltså urskilja två olika metoder 
när det gäller Socialtjänstlagens lansering 
av nya termer. Ett sätt är att byta ut en 
term mot en annan som ligger högre upp 
på abstraktionsskalan och dessutom inte - 
för den okunnige betraktaren - röjer den 
verklighet som ligger bakom. Hit hör ter-
mer som familjehem, servicehus och kon-
taktperson. Utmärkande för dessa ord är 
att de till sin yttre form inte vittnar om sitt 
speciella tillämpningsområde. Ett annat 
sätt är att precisera en av termerna inom 
ett område och sedan lämna åt uttolkare 
att namnge de besläktade begreppen. Hit 
hör familjehem och hem för vård eller bo-
ende. 

Fackfolk - som måste vara lojala även mot 
lagens bokstav - lär sig så småningom den 
nya terminologin och hjälper till att ge 
spridning åt den. Begrepp med otympliga 
beteckningar eller som saknar beteckning-
ar får ett mer eller mindre jargongartat 
uttryck (typ paragraf 12-hem). Allmänhe-
ten tillämpar så länge som möjligt det be-
prövade sättet att bli vid det gamla - sär- 
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skilt i sådana fall där det inte finns några 
etablerade termer. Ett sådant sakernas 
tillstånd leder till osäkerhet, rädsla att 
göra bort sig genom att inte hänga med i 
utvecklingen, ilska över att ständigt be-
höva lära om, cynism eller ironi ("har du 
hört vad man nuförtiden kallar en som 
sopar gatan?" osv.). 

Socialtjänstlagen är en viktig lag, frukten 
av många års arbete. Det kan kanske tyc-
kas småaktigt att kritisera formella brister 
av det här slaget. Men nog är det konstigt 
att man i resultaten av femton års funde-
rande inte hittar ett ord om den nya termi-
nologi som skall bära ut lagens tankar till 
allmänheten. Det är som vi såg bara i ett 
och annat remissyttrande som terminolo-
giska frågor kommer upp. Var finns den 
språkliga omtanken och uppfinningsrike-
domen? Är det självklart att allmänna be-
grepp i vårt gemensamma språk som bi-
stånd, omsorg, tjänst osv, får nya kontex-
ter och nyanser utan så mycket som en 
kommentar? Är det rimligt att fungerande 
termer som fosterbarn rensas ut utan att 
ersättas av andra fungerande termer? Re-
sultatet blir att den terminologiska frågan 
lämnas över till lokala uttydare med åt-
följ ande improvisationer. Och språkbru-
karen, osäker, irriterad eller likgiltig, blir 
vid det gamla. 

Termer dör alltså inte alltid när man vill - 
eller omvänt, folk tar inte till sig nya temer 
utan vidare. Det borde vara en spännande 
forskningsuppgift att närmare ta reda på 
varför. Tills vidare kan man gissa att bl.a. 
följande faktorer kan vara av betydelse. 
(Den gamla termen kallar vi Ti, den nya 

T2.) 

Grad av inprägling av Ti (om t.ex. 
deklaration skulle ersättas av t.ex. in-
komstredogörelse så skulle de flesta 
vuxna svenskar fortsätta ett bra tag 
med den gamla termen). 
T1:s förslitningshastighet eller brist på  

fungerande Ti (vi har högre omsätt-
ningstakt inom "känsliga" områden, 
t.ex. mentalvård, vilket gynnar T2). 
Språkbrukarens perspektiv (om T2 in-
nehåller oönskade perspektivmarkörer 
(t.ex. friställd) eller ger intryck av by-
råkratisk reglering i onödan (t.ex. färd-

bevis i stället för biljett/månadskort) så 
hindras övergången till T2). 

4 Lanseringen av T2 och dess genom- 
slagskraft (om alla börjar säga dator, 
så gör jag det också). 

5) Brist på fungerande T2 (i fallet foster- 

barn finns ingen hanterlig ersättare - 
då behålls Ti). 

Ett inte ovanligt fall som bara delvis hör 
hemma här är termer som introduceras 
tillsammans med en ny verklighet (och där 
tidigare term alltså saknas). Slutligen gäl-
ler hela tiden förutsättningen att T2 fak-
tiskt behövs och inte bara är en konstruk-
tion för att fylla ut ett gap i en klassifika-
tion (typ slätgöring som överordnad term 
till strykning och mangling). 

De flesta exemplen som ges här är skapa-
de inom den offentliga sektorn och är 
frukten av lagar och förordningar. På det 
hela taget ägnas denna terminologi för- 
strödd uppmärksamhet om man jämför 
med intresset för teknisk och vetenskaplig 
terminologi. På det tekniska området är 
användarna rentav villiga att betala pengar 
för att få en hanterlig och normerad term. 
När får vi ett organ för samhällsterminolo-
gi? 
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Ulla Clausén En medicinsk ordbok 
Bonniers medicinska ordbok (BMO) som utkom 1983 om-
fattar 304 sidor (ca-pris 168 kr.). Författare är Bengt Lundh, 
docent, överläkare och klinikchef vid medicinska kliniken på 
Helsingborgs lasarett, och Iréne Györki, fil, mag. och en av 
författarna till "Bonniers svenska ordbök" (1980). Ordboken 
diskuteras här av fil.dr Ulla Clausén, forskningsassistent vid 
Svenska språknämnden. 

Medicin för alla 
Sjukvårdens språk har ofta uppmärksam-
mats av språkvården under de senaste 
åren. Detta språk för läkare och annan 
sjukvårdspersonal, läkemedelsfabrikanter 
och sjukvårdsadministratörer har man ve-
lat göra mera lättillgängligt för allmänhe-
ten. Strävan att tillgodose de vanliga 
språkbrukarnas intressen har sin grund i 
synen på patienternas rättigheter i allmän-
het. 

Vår hälso- och sjukvård har som bekant 
allt mer demokratiserats: alla skall ha rätt 
till vård på samma villkor. Denna demo-
kratisering har nu under 1900-tales sista 
decennier kommit att innefatta alla patien-
ters rätt till att ta del av information om 
sitt hälsotillstånd. 1 den nya hälso- och 
sjukvårdslagen från 1983 framhålls att vår-
den bör utformas i samråd med patienter-
na; de skall hållas informerade om sitt 
hälsotillstånd, olika behandlingsmetoder 
etc. 

Patienternas möjligheter att tillgodogöra 
sig den medicinska informationen har 
emellertid hittills varit begränsade, efter-
som det traditionella fackspråket oftast 
lagt hinder i vägen. Medicinens språk har 
av allmänheten uppfattats som ett fikon-
språk, ett språk för de invigda. 

Sjukvårdens ordbok 
Bonniers medicinska ordbok (BMO) har 
tillkommit i en anda av folkupplysning och 
förenkling. Som författarna påpekar i för- 

ordet är den disponerad och skriven på ett 
lättillgängligt sätt för att passa inte enbart 
sjukvårdspersonal, utan främst folk i all-
mänhet. Men syftet är också att den skall 
fungera som en bred, detaljrik och aktuell 
redovisning av den medicinska vetenska-
pens och sjukvårdens ordförråd. BMO är 
sålunda tänkt att tillgodose två snarast 
motsatta önskemål, allmänhetens krav på 
lättillgänglighet och fackmännens krav på 
exakthet. 

Ordboken visar sig ha ett ovanligt brett 
register. Liksom den traditionella typen av 
medicinsk ordbok ger den upplysningar 
om flertalet sjukdomar, om kroppens 
byggnad och funktion, om vad som sker 
på röntgenavdelningen och laboratoriet. 
Därtill tar den upp hälso- och sjukvårdens 
institutionstyper, befattningar, försäk-
ringsformer etc., upplysningar som annars 
måste hämtas i landstingskataloger och 
andra broschyrer och upplysningsskrifter. 
Dessutom förtecknar den läkemedel (med 
utgångspunkt i Fass = Farmacevtiska spe-
cialiteter i Sverige), dvs. medlens (varu-
märkenas) innehåll och verkan. Detta är 
något nytt för medicinska ordböcker, ja 
ordböcker över huvud taget: märkesnamn 
brukar sällan förekomma. Uppgifter om 
dosering och biverkningar saknas där-
emot, eftersom utrymmet ansetts vara för 
litet för att "biverkningsproblematiken" 
skall kunna få en tillfredsställande be-
handling. 

Det är tacknämligt att författarna an- 
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strängt sig att få med det allra nyaste inom 
sjukvården, t.ex. hybrid-DNA-teknik 
(speciell gren inom genteknik). Tyvärr 
saknas ändå åtskilliga aktuella ord. Inom 
den egentliga medicinska vetenskapen har 
man t.ex. förbisett abortpiller (preparat 
som avbryter havandeskap), biomedicin 
(studium av människans motståndskraft 
mot påfrestningar från miljön) och 
sekvenspiller (ett slags preventivpiller) och 
inom den sociala sektorn bl.a. behand-
lingshem, föräldraförsäkring, hälso- och 
iniljöskyddsnämnd (tidigare: hälsovårds-
nämnd) och socialtjänst (tidigare: social-
vård). 

Huvudparten av uppslagsorden är natur-
ligtvis ändå ord som man brukar finna i en 
traditionell medicinsk ordbok. Författarna 
har emellertid på grund av BMO:s begrän-
sade omfång blivit tvingade att göra ett 
urval. Läsaren saknar sålunda sådana vä-
sentliga ord som medicinera, medicinering, 
medicinsk (i motsats till "kirurgisk") och 
menstruera. Kanhända har ambitionen att 
täcka så många områden som möjligt 
medfört en väl hård gallring bland relativt 
vanliga standardord inom medicinen. 

Ordboken är disponerad på ett okonven-
tionellt sätt. Hänvisningar och kommenta-
rer i marginalen samverkar med artiklarna 
i spalttexten för att hjälpa läsaren att finna 
och förstå de ord, termer och uttryck han 
söker. Boken har en tilltalande layout 
med prydliga och instruktiva teckningar 
som kompletterar artiklarnas definitioner 
och förklaringar. 

Medicinsk språkvård - stavning 
Författarna till Bonniers medicinska ord-
bok har insett vikten av ett fungerande 
sjukvårdsspråk. De framhåller i inledning-
en att det medicinska språket måste bli 
lättförståeligt och enhetligt för att infor-
mationen inom sjukvården skall fungera. 
BMO har därför vinnlagt sig om att "till-
lämpa en försvenskad stavning överallt där 
så har varit möjligt". Denna försvenskning 

gäller främst latinska och grekiska ord. 
Men det innebär inte att främmande stav-
ningar bannlysts. 1 stället är man generös 
med att ange varianter och hänvisa från en 
främmande stavning till en försvenskad 
form. 

1 enlighet med språkvårdens rekommen-
dationer skrivs i regel k i stället för c och 
ch, t.ex. akne (acne), akoli (acholia), ck i 
stället för cc, t.ex. kock (coccus),fi stället 
för ph, t.ex. anafores (anaphoresis). 

Allt detta är ju gott och väl. Men läsaren 
saknar ofta en klar och entydig vägledning 
bland alla varierande stavningar fram till 
den form som anses vara den lämpligaste. 
Försvenskningsprincipen kräver faktiskt 
av honom att han skall känna till reglerna 
för omstavning. Det är nämligen den för-
svenskade formen som är uppslagsord - 
den främmande formen finns inte på bok-
stavsplats. Hänvisningar finns i bokens 
marginaler, inte i texten, t.ex. "Ord på 
emph- se emf-". Härav följer att läsaren 
som inte finner ett ord i texten måste gå 
till marginalen för att få fram den informa-
tion han behöver för att finna ordet, alltså 
emphysem under emfysem. 

Böj ning 
En försvenskning av främmande ord inne-
fattar emellertid inte bara en anpassning 
av stavningen till svenskans regler utan 
också en anpassning av böjningen. Tyvärr 
ges inga upplysningar om hur ett främ-
mande ord skall höjas i svenskan och vil-
ket genus det har. Läsaren får t.ex. inte 
veta att den ursprungliga pluralformen 
narkotika i svenskan kan behandlas som 
ett singulart ord. Däremot förtecknas över 
lag de latinska pluralformerna, t.ex. ora, 
pluralis av os 'mun', labores, pluralis av 
labor 'arbete'. 1 fråga om höjningen ger 
BMO alltså inte svenskan företräde, vilket 
är fallet ifråga om stavningen. 
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Uttal 
Enligt förordet anges uttal i BMO endast 
när det ansetts nödvändigt; uttalsangivel-
ser för engelska ord förekommer i undan-
tagsfall. Ordboken kunde nog ha varit mer 
generös här, speciellt i fråga om sjuk-
domar, behandlingsformer etc. som fått 
namn efter personer (s.k. eponymer); 
namn är ju inte lika välkända som andra 
ord och upptas sällan i ordböcker. Läsaren 
hade nog gärna sett att uttalsanvisningar 
gavs exempelvis för de engelska namnen 
Guthrie (Guthries test) och Sengstaken 
(Sengstaken-tub). 

För de latinska och grekiska orden där-
emot behövs sällan några enskilda anvis-
ningar för uttalet; läsaren kan oftast nöja 
sig med att få ordens betoning (med en 
punkt under den betonade vokalen). Vad 
läsaren däremot saknar är inledande all-
männa upplysningar om uttalet av klassi-
ska ord i dag, t.ex. att c framför främre 
vokal (e, i, y) uttalas som s, t.ex. i acidofi-
lus (en bakterie som finns framför allt i 
mjölk). 

Latin och grekiska 
Den medicinska terminologins språk är 
av tradition först och främst latin och lati-
niserad grekiska med dels gamla ord, dels 
nya som bildats i modern tid av klassiska 
element. Detta på klassisk grund vilande 
fackspråk har fått internationell spridning, 
och kunskapen om det är alltså en förut-
sättning för forskningsutbyte. 

Bonniers medicinska ordbok vänder sig 
enligt förordet först och främst till allmän-
heten, men skall också tillgodose experter-
nas behov. Författarna är visserligen med-
vetna om att latinet (och grekiskan) inte 
längre har samma status inom sjukvården, 
men har inte ansett sig kunna skära av 
banden helt. 

Författarna är mycket sparsamma med 
etymologiska upplysningar i spalterna och 
som regel har man inte brytt sig om att 

redovisa den egentliga betydelsen av såda-
na ord som bildats i modern tid och kan 
delas upp i flera delar av klassiskt ur-
sprung. Dessa byggbitar, förleder och 
efterleder, redovisas i stället i marginalen. 
Detta system kräver emellertid en hel del 
av läsaren. Denne bör nämligen inte vara 
helt okunnig i klassiska språk för att kun-
na dra nytta av ordbokens upplysningar. 
Ett exempel härpå (bland många andra) är 
den latinska prepositionen cum 'med' som 
finns i spalttexten på bokstavsplats. 1 mar-
ginalen ges hänvisningar från co-, co!-, 
com-, con- cor- till stavningar med k, men 
ingenstans får man veta att grundordet är 
detta cum som assimileras framför följan-
de konsonant. Det finns således risk att 
man felaktigt hänför andra ord hit, t.ex. 
koronal (som hör till tandkronan). 

1 marginalupplysningarna ges inga uppgif-
ter om varifrån de språkliga byggbitarna 
hämtats, och risken finns t.ex. att man 
blandar ihop latinska och grekiska ele-
ment. Den grekiska nekande förleden a-, 
an- upptas, däremot inte latinets ab-
'från'. En i de klassiska språken 
obevandrad person skulle därför lätt kun-
na tro att ord som börjar på a- återgår på 
grekiskt a-, när det i själva verket är lati-
nets ab-; den grekiska förleden finns en-
dast i abasi (oförmåga att gå), latinets ab-
bl.a. i abducens (som för åt sidan), aber-
rant (avvikande från det normala), abusus 
(missbruk). 

Många av marginalorden hänger alltså i 
luften och man kan ifrågasätta det berätti-
gade i att ta upp dem i en bok av denna 
typ. Frågan är vad de kan ge läsaren. Den 
grundbetydelse en förled har behöver 
sällan ges i spaltordens definitioner. 1 ak-
rocyanos ingår enligt marginalnotisen för-
leden akro- 'spets; topp' (som används 
bl.a. om utskjutande kroppsdelar), men i 
BMO:s definition försvinner denna bety-
delse: "blåaktig missfärgning av händer 
och fötter, beroende på förlångsammad 
cirkulation". 
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Förutom rent medicinska termer förekom-
mer i spaittexterna enstaka klassiska ord 
med allmän betydelse, t.ex. det ovan 
nämnda cum 'med', brevis 'kort', numerus 
'antal', parvus 'liten'. Ord av den här ty-
pen förtjänar knappast någon plats i spal-
terna, eventuellt kunde man tänka sig att 
placera dem i marginalen där de klassiska 
byggbitarna finns. Men om principen är 
den att medicinens språk skall börja lossa 
på de klassiska banden, då är ord av den 
här typen onödiga. 

Engelska 
Näst efter latinet (och grekiskan) har eng-
elskan blivit medicinens favoritspråk. 
Många medicinska termer är ren engelska, 
t.ex. namn på sjukdomar som maple syrup 
(urine) disease (en sjukdom med ökad ut-
söndring av vissa aminosyror i urinen vil-
ket ger urinen en lukt av lönnsirap = map-
le syrup). BMO saknar tyvärr ofta svenska 
motsvarigheter till de engelska orden. För-
fattarna undviker nämligen i åtskilliga fall 
att översätta en engelsk term och nöjer sig 
i stället med en förklaring. Den ovan 
nämnda sjukdomen skulle eventuellt kun-
na översättas med "lönnsirapssjuka". Och 
en förkortning som MBD för engelskans 
minimal brain dysfunction som i BMO en-
dast får en beskrivning av sjukdomssymto-
men kunde återges med "minimal hjärn-
funktionsrubbning". Även om de svenska 
ersättningsorden inte är allmänt spridda i 
dag kan man hoppas på att de kommer i 
bruk om en ordbok föregår med gott ex-
empel. Här som i åtskilliga andra fall kun-
de författarna ha gjort en insats för att 
skapa svenska motsvarigheter till de eng-
elska uttrycken. 

En medicinsk språkvård borde alltså inne-
fatta inte bara försvenskning och eventu-
ellt ersättning av latinska och grekiska ord 
utan också en anpassning och i lämpliga 
fall ersättning av engelska ord och uttryck. 
Engelskan är minst lika störande för det 

svenska språksystemet som latinet och 
grekiskan. 

Svenska 
En medicinsk språkvård innefattar alltså 
en försvenskning av främmande ords stav-
ning och böjning. Med den ändrade stav-
ningen följer ofta en anpassning och för-
enkling av formen. Sålunda förenklas lati-
nets globus pallidus (bleka klotet, 
storhjärnans linskärna) till pallidum och 
palma manus (handflata) till palma. 

Nästa steg mot en svensk ordbiidning är 
att översätta det främmande ordet. Sålun-
da återges lobus frontalis med frontallob. 
Det tredje steget innebär att man följer ett 
svenskt mönster: frontallob byts ut mot 
panniob. Ordboken förtecknar alla tre va-
rianterna under pannlob, som är huvud-
form. Det är pedagogiskt riktigt att den 
svenska formen blir uppslagsord; hänvis-
ning ges från översättningen frontallob. 
Men den läsare som endast känner till den 
latinska termen lämnas i sticket. 

Ordboken redovisar alltså ett stort och va-
rierat ordförråd. Här finns t.ex. många av 
de äldre svenska sjukdomsbeteckningar 
som anses ha blivit för belastade och 
börjat ersättas av nya modernare, dvs, of-
tast främmande ord. Från svenska ord 
som barnförlamning, dröppel och kräfta 
hänvisas alltså till polio, gonorré och can-
cer. 

1 flera fall kan man emellertid ifrågasätta 
hänvisningarna från ett svenskt välbekant 
(men måhända ovetenskapligt) ord till ett 
modernt främmande, t.ex. från slaganfall 
(och hjärnblödning) till engelskans stroke. 
Här rekommenderas alltså ett engelskt ord 
som i själva verket har samma betydelse: 
'slag'. 

Det är värdefullt för läsaren att finna inte 
bara de vanliga vetenskapliga termerna 
utan också få förklaring på ord och uttryck 
som förekommer i det vardagliga språket i 
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sjukhuskorridorerna och mottagningsrum-
men. Exempel härpå är totalmage "slang-
artad benämning på ett kirurgiskt ingrepp 
där hela magsäcken avlägsnas". Även pa-
tientspråkets vardagliga och ofta oegentli-
ga ord och uttryck har fått plats, t.ex. 
kärlkramp "vardagligt namn på sjukdoms-
tillstånd med plötslig svår smärta p.g.a. 
nedsatt blodförsörjning till något organ; 
oftast avses angina pectoris". Det här är 
termer som annars inte brukar förtecknas i 
medicinska ordböcker. BMO har gjort en 
pionjärinsats genom att registrera dem. 
Aven en mindre lämplig benämning tas 
upp som luftskalle "vardaglig (och olämp-
hg) benämning på (pneumo-)encefalogra-
fi" - är termen verkligen så olämplig? 

Den vardagliga karaktären hos en medi-
cinsk term markeras i åtskilliga fall med 
enkel apostrof, t.ex. patientspråkets mot-
svarigheter till podager och halonerade 
ögon: 'portvinstå' och 'ringar under 
ögonen'. Denna markering är inte lämplig 
eftersom den vanligen används för att 
ange betydelse, t.ex. levaror ('lyftare'), 
evoked response ('framkallat svar'). 1 stäl-
let kunde man ha nöjt sig med ett "yard." 
vid det aktuella ordet. 

Förklaringar 
Artiklarna i Bonniers medicinska ordbok 
är skrivna på ett föredömligt enkelt och 
lättfattligt språk med användande av sven-
ska benämningar (och de främmande 
inom parentes). 

Emellertid har man inte alltid lyckats med 
att ge definitionerna den form som upp-
slagsordet fordrar, dvs, att definiera ett 
substantiv med ett substantiviskt uttryck, 
ett verb med ett verbalt uttryck. Sålunda 
har antikonception fått definitionen "att 
förhindra befruktning" och lokalisation 
"att ange platsen ..... (Det borde i stället 
ha varit "angivande av plats", "förhind-
rande av befruktning" e.d.) 

Sätten att utforma en definition eller för-
klaring är många, men alla är tyvärr inte 
lika bra. Det normala är att ett uppslags-
ord får en direkt motsvarighet. t.ex. 
"akvedukt rörformig förbindelse som in-
nehåller vätska" och "cardiac outpur hjärt-
minutvolym". Från främmande ord hänvi-
sas vanligen till en eventuell svensk mot-
svarighet med en asterisk, t.ex. "aquae-
ductus *akved1ikt "articulus *led 

1 åtskilliga fall frångår BMO tyvärr dessa 
principer och ger i stället för en regelrätt 
definition ett slags beskrivning, t.ex. "hic-
ka är en sorts ofrivillig klonisk kramp i 
mehlangärdesmuskulaturen". Andra typer 
av förklaringar är "hyperteli innebär att 
man har en eller flera extra bröstvårtor", 
"röntgendiagnosrik är att konstatera sjuk-
higa förändringar ...... Hänvisningarna ut-
ökas ibland med "detsamma som", t.ex. 
"bilsjuka detsamma som *åksjuka  
"övervikt detsamma som *fetma  Efter-
som de ord som hänvisas till inte alltid är 
synonymer är det enklast och bäst att 
endast använda en asterisk eller en hänvis-
ning av typen "se åksjuka" (som också 
förekommer i ordboken). 

Medicin på svenska 
Bonniers medicinska ordbok visar på ett 
nytänkande inom det medicinska språket. 
De svenska orden och uttrycken ges oftast 
företräde framför de främmande; de latin-
ska och grekiska orden har i möjligaste 
mån genomgått en försvenskning i fråga 
om stavning. Ordboken har nämligen ve-
lat tillgodose patienternas behov. Den har 
blivit en sorts patientordbok att jämföras 
med "PatientFass" (dvs, den förenklade 
version som gjorts av Fass). 

BMO är ett lovvärt försök att på samma 
gång erbjuda en ny sorts allordbok för 
patienterna och ett terminologiskt lexikon 
för sjukvårdsfolk. Genom sin bredd är den 
en guldgruva för envar. Men ambitionen 
att hålla fast vid det traditionella läkarlati- 
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net för experternas skull går knappast att 
förena med önskan att övergå till svenska 
ord och uttryck. Latinet och i viss mån 
svenskan blir lidande. Latinet som i prin- 

cip förvisats till marginalerna hänger i luf-
ten och svenskan har ännu inte fått status 
av medicinens första språk. 

Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till språk-
nämnden eller till tidskriften. Om intet annat anges har frågorna 
besvarats av tidsskriftens redaktör. Förkortningar: SAOB = Svenska 
Akademiens ordbok, SAOL = Svenska Akademiens Ordlista, tion-
de upplagan, om inget annat anges. 

Uppbragt 
För en tid sedan hörde jag någon i radio 

tala om någon som var uppbragd. Och jag 

har också observerat uttryck som att en sak 

är anbragd på en viss plats. Formerna upp-

bragd och anbragd finns inte upptagna i 

SAOL. De är väl felaktiga, men varför är 

de egentligen det? 

Adjektivet uppbragt kunde naturligtvis 
uppfattas som en participform till upp-

bringa. Men det svenska verbet har inte 
något betydelsemässigt samband med det 
självständiga adjektivet uppbragt. Det be-
tyder ju "upprörd, harmsen, vred", och 
det är i själva verket ett direkt lån från 
tyskans aufgebracht (möjligen via dans-
kans opbragt), till verbet aufbringen i be-
tydelsen "göra vred, bringa till vrede". 

Verbet bringa kan böjas på två sätt, an-
tingen bringade, bringat eller bragte, 

bragt. Perfekt participformen är bringad 

eller bragt (alltså icke: bragd). Verbet är 
lånat från tyskan, och det är också böj-
ningsformerna bragte, bragt. Det är alltså 
från tyskan vi har fått formen bragt, också 
i fall som uppbragt och anbragt. 

Då och då möter man felaktiga former 
som bragd (till tystnad), uppbragd, an-

bragd, men dessa fel är egentligen ovanli- 

ga. De kan enklast tolkas som ett slags 
"försvenskning" av böjningsformerna. 
Det heter ju t.ex. "en försagd person", 
"en belagd tunga", dvs, former med likar-
tad struktur har -d, och -t endast i neut-
rum. 

Det heter alltså han var uppbragt, de var 

uppbragta. Ett fartyg kan däremot inte 
vara "uppbragt" - det är uppbringat. 

Nylig 
/ ett erbjudande om abonnemang skrev tid-

skriften Forskning och Framsteg "för att ge 

en bild av vad vi brukar skriva om har vi 

tryckt ett antal förstasidor från artiklar i 

nyliga nummer". Kan man verkligen an-
vända ett adjektiv nylig till adverbet nyli-
gen? Ar det ett led i framstegen, månne? 

Det finns verkligen ett adjektiv nylig. Det 
upptas inte i SAOL, men det står t.ex. i 
Östergrens Nusvensk ordbok, där det an-
ges som skriftspråkligt och sällsynt. 1 
SAOB får man utförligare besked om or-
det. Där kan man finna att adjektivet nylig 
är belagt ända sedan tidigt 1600-tal, men 
det sägs också att det numera används 
mera tillfälligt som attribut. SAOB har 
t.ex. ett belägg från Uppsala Nya Tidning 
1943, där det står: "Vindmätaren visade 
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på 30 sekundmeter; ett sådant utslag hade 
den inte gjort på nyliga dar" (ordboksarti-
keln tryckt 1947). 

Nylig är ett adjektiv bildat till det redan 
under medeltiden använda adverbet nyli-
gen. Adjektivet betyder "som nyligen in-
träffat (skrivits, utgivits, fullbordats 
etc.)", dvs, ungefär detsamma som "färsk, 
ny(are), sen" o.d. Ordet existerar och kan 
naturligtvis användas vid behov, men det 
är så ovanligt att det verkligen är påfallan-
de, även om det har gamla anor i svens-
kan. 

Seriositet? 
Kan man använda ett substantiv seriositet 
till adjektivet seriös? 

Teoretiskt vore det väl möjligt. Ordbild-
ningen har flera paralleller i svenskan, 
t.ex. generositet (till generös), religiositet 
(till religiös), nervositet (till nervös), och 
kurositet (till kuriös). 

Ordet seriös har i svenskan fått påtagligt 
ökad frekvens under senare år, säkerligen 
genom inflytande från engelskans serious. 
Man skulle därför kunna tro att det ord 
"seriositet" som nämns i frågan var en 
anglicism. Men så är det näppeligen eng-
elskans gängse substantiv till adjektivet se-
rious är seriousness. 

Ett ord "seriositet" ter sig helt överflödigt 
i svenskan. Det vanliga svenska ordet "all-
var" borde kunna brukas i samma funk-
tion, eventuellt förstärkt med ett adjektiv 
som "högtidligt" eller varierat med ord 
som "allvarlighet" eller "allvarsamhet". 

Senioritet? 
Finns det något svenskt ord senioritet som 
skulle betyda "det att vara äldre eller 
äldst"? Ordet finns inte i SAOL. 

Senioritet finns inte i vare sig SAOL eller 
SAOB (bandet tryckt 1967), men det är 
ändå ett ord som man kan möta någon 
gång i svensk text. Det är dock visst alltid 

fråga om starkt engelskinfluerade texter, 
och då är det en ren kopiering av engels-
kans seniority. Detta engelska ord betyder 
"det att vara äldre el. att ha högre rang" 
och också "företräde på grund av längre 
tjänstetid". Ordet är bildat till engelskans 
adjektiv senior "äldre" m.m., ett ord som 
vi inte har som adjektiv i svenskan. 

För det som uttrycks med engelskans se-
niority och efterbildningen sen ioritet har vi 
i svenskan ända sedan tidigt 1700-tal ordet 
anciennitet (ytterst från franskan). Något 
ytterligare lånord med samma innebörd 
behövs inte. 

Status 
Läkare använder ofta ordet status om t.ex. 
en patients tillstånd vid en undersökning. 
Somliga använder då den obestämda arti-
keln en, somliga ett. Vilketdera är det rät-
ta? 

Ordet status är ett lånord från latinet. Det 
betyder bl.a. "tillstånd, läge" och "ekono-
misk ställning", men det används också i 
betydelsen "social ställning, socialt anse-
ende". 1 detta senare fall torde man alltid 
säga hög, låg status, dvs, behandla ordet 
som icke-neutralt. 

Det latinska grundordet är maskulinum. 
Därför är det naturligt att ordet på sven-
ska är den-genus. Dock är det ganska van-
ligt bland medicinare att man talar om ett 
status, och denna form nämns också i 
SAOL, dock som en mindre vanlig form 
än en status. Varför ordet i svenskan har 
kommit att alternativt behandlas som neu-
tralt är ovisst. Flera förklaringar är möjli-
ga. Man kan t.ex. tänka sig att utgångs-
punkten är ett ord som statusbesked som 
är neutrum. Sedan kan man ha börjat an-
vända enbart status som ett slags förkort-
ning av denna sammansättning, men man 
kan ha behållit det längre ordets neutrala 
genus också för status i samma betydelse. 

Bland medicinare förekommer att status 
också används som pluralform. Detta kan 
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ha bidragit till att ordet behandlas som 
neutrum (jfr t.ex. olika tempus: ett tem-
pus). 

En annan möjlighet är att status har kom-
mit att behandlas som neutrum därför att 
ett par viktiga svenska ersättningsord (till-
stånd, läge) är neutrum. Genusförändring-
ar av den arten är inte okända. 

Ordet status ingår ju också i det även i 
svenskan använda helt latinska uttrycket 
status quo med betydelsen "oförändrat el. 
hittillsvarande tillstånd", egentligen "till-
stånd i vilket (man var)". Hela detta ut-
tryck behandlas ofta som neutrum - "det 
rådde ett status quo" - men vanligast är 
att uttrycket inte föregås av någon obe-
stämd artikel. Dock kan det också tänkas 
att behandlingen av status quo som neut-
rum kan ha smittat av sig på genus för 
status. 

Vilken förklaringen till det skiftande ge-
nusbruket hos ordet status än kan vara, så 
är det helt klart att det i språkbruket - 
möjligen bortsett från medicinskt språk - 
helt dominerande är en status. Eftersom 
det dels är det vanligaste, dels är det 
språkhistoriskt obestridligen korrekta, så 
är det all anledning att anse en status som 
det i alla sammanhang lämpligaste. 

1 SAOL sägs det om ordet att det kan heta 
"en s. äv. ett s."; däremot brukas ordet 
enligt SAOL inte med efterhängd bestämd 
artikel. Formen statusen förekommer 
dock numera ibland, kanske framför allt i 
tal. Den är helt regelrätt bildad, och det 
finns ingen anledning att undvika den. 
Den kan också komma att tas in i den nya 
upplaga av SAOL som kommer ut inom 
två år. Likaså är det inget hinder för att 
använda den regelrätta pluralformen sta-
tusar (jfr t.ex. fikusar, kaktusar) - ordet 
används väl dock mindre ofta i pluralis. 

En eller ett finger? 
Jag säger alltid ett finger, fingret, men jag 
har märkt att jag ändå kan säga t.ex. en av 

fingrarna. Jag använder alltså ibland ett, 
ibland en tillsammans med ordet finger. 
Det är jag ju inte ensam om. Vilket genus 
är egentligen finger? 

Ordet finger kan vara både realgenus (en 
finger, fin gern) och neutrum (ett finger, 
fingret). Det finns en viss geografisk skill-
nad i användningen av de båda böjningar-
na. Realgenusböjningen förekommer 
nämligen framför allt i södra Sverige (Gö-
taland) och neutrumböjningen framför allt 
i övriga delar av landet. 1 SAOL anges 
båda alternativen, men neutrumböjningen 
placeras först. 

1 pluralis är fingrar huvudform (i hela lan-
det), men även pluralen finger förekom-
mer, särskilt när ordet används som ett 
slags måttenhet ("två finger bred"). 

Ordets böjning är egendomlig på det sät-
tet att för många, kanske flertalet, 
svenskar kombineras den singulara neu-
trumformen ett finger med pluralformen 
fingrar, som egentligen hör till realgenus-
formen en finger. Det gemensamma ger-
manska ordet finger är ursprungligen mas-
kulint, och det borde då ha blivit realge-
nus på nutida svenska. Men ordet tillhör-
de ursprungligen en mycket speciell böj-
ningstyp, där pluralformen var densamma 
som singularformen. Detta förekom an-
nars nästan bara bland neutrala ord, t.ex. 
hus, skepp. 

Följden blev att ordet finger redan under 
medeltiden började behandlas som ett 
neutralt ord - eftersom det hette finger i 
pluralis var det lätt att tro att ordet var 
neutrum och i singularis hette ett finger. 
Samtidigt var det rimligt att man till singu-
larformen en finger bildade pluralen fing-
rar (jfr en åker: åkrar). Denna pluralform 
är visserligen känd ända sedan medelti-
den, men den slog igenom fullt ut först i 
början av 1800-talet. Pluralformen fingrar 
är för mångas språkkänsla så starkt knuten 
till realgenusböjningen att det kan ta emot 
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att säga t.ex. "ett av fingrarna" och "det av 
fingrarna som ....., även om detta är helt 
korrekt. 1 själva verket är det nog van-
ligt att många som annars alltid säger ett 
finger, fingret just i sådana fall går över till 
realgenus (genom påverkan från pluralfor-
men fingrar) och utan att ägna saken en 
tanke säger "en av fingrarna", "den av 
fingrarna som ...... Detta dubbla genus-
bruk måste anses som helt korrekt. 

Rusmedel 
Som sammanfattande benämning på olika 
medel som kan medföra berusning, t.ex. 
alkohol, narkotiska preparat, används nu-
mera ofta ordet droger. Kan man inte i 
stället använda ett mera entydigt ord som 
rusmedel? 

Ordet drog har använts i svenskan ända 
sedan början av 1700-talet i betydelsen 
"råämne eller naturprodukt för framställ-
ning av läkemedel". På samma sätt an-
vänds tyskans Droge, franskans drogue 
och engelskans drug. 

Engelskans drug har länge haft en vidare 
användning än svenskans drog, nämligen 

också om läkemedel av olika slag, och även 
om narkotika. Det är sannolikt detta bruk 
av det engelska ordet som ligger bakom 
den utvidgade användningen av svenskans 
drog, dvs, till att det - utom i den gamla 
betydelsen - nu också används i betydel-
sen "narkotiskt medel". På senare år har 
drog i Sverige kommit att användas än 
vidsträcktare, nämligen också om alkohol 
- t.ex. när man talar om "drogfria fester" 
o.d. Ordet drog har f.ö. i denna vidare 
betydelse en mer eller mindre utpräglad 
negativ klang. 

Det råder ofta en viss oklarhet om vad 
olika personer förstår med drog, vilket 
kan leda till missförstånd. För den allmän-
na betydelsen "medel som ger berusnings-
effekt" har ända sedan tidigt 1800-tal or-
det rusmedel funnits i svenskan (ordet står 
f.ö. också i SAOL). Rusmedel kan betrak-
tas som en parallell till rusdryck, men med 
en vidare betydelse. Ordet rusmedel är 
mera klargörande än drog, och det borde 
kunna användas som det gängse ordet i 
svenskan för alla medel som ger olika for-
mer av berusning. 
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Skrifter till förmånspris 
Språkvårds läsare erbjuds att köpa ytterligare tre av skrifter-
na i nämndens skriftserie till förmånspris. Tidigare sådana 
erbjudanden finns i Språkvård 1/1976, 1/1977, 1/1978, 1/1979, 
3/1981 och 1/1983. 

Svenskan i Finland 
Den svenska som talas och skrivs i Finland 
skiljer sig i flera avseenden från rikssvens-
kan. Professor Olav Ahl bäck, den främste 
kännaren av denna svenska språkvariant, 
redogör i boken Svenskan i Finland (75 
sidor, andra upplagan 1971) för särdragen 
i nutida finlandssvenska och ger dessutom 
en översikt över svenskans utveckling på 
finländsk botten. Han visar hur finlands-
svenskan har bevarat ord och uttryck 
som nu är föråldrade eller försvunna i 
rikssvenskan, hur den tagit upp nya drag 
ur finlandssvenska dialekter, hur den bil-
dar nya ord och hur den påverkats och 
påverkas av finskan. Ahlbäck diskuterar 
också i vilken utsträckning svenskan i Fin-
land ifråga om ordförråd, syntax och uttal 
kan avlägsna sig från rikssvenskan utan att 
den språkliga kontakten länderna emellan 
blir störd. - Förmånspriset är 10 kronor 
inklusive moms. 

Språket i Härnösand 
Härnösandsspråket är en betydelsefull 
norrländsk riksspråksvariant. Denna 
språkform beskrivs ingående och initierat 
av lektor Torsten Bucht i skriften Språket i 
Härnösand (152 sidor, andra tryckningen 
1970). Stor uppmärksamhet ägnas ljudlä-
ran och formläran liksom vissa syntaktiska 
drag av särskilt intresse. Huvuddelen av 
boken upptas av en fyllig och rikt kom-
menterad ordlista över äldre och nyare 
ord i härnösandskan, inte sällan ord som 
dessutom används på många andra håll i 
Norrland. Boken ingår i serien "Svenskt 
riksspråk i regionala skiftningar". - För-
månspriset är 10 kronor inklusive moms. 

Språket i Kalmar 
1 samma serie som boken om Härnösands-
språket ingår också lektor Bo Magnussons 
bok Språket i Kalmar (118 sidor, 1978). 
Kalmar är sedan århundraden en viktig 
småländsk centralort. 1 stadens språk åter-
finns drag från både äldre småländska och 
från riksspråket. Författaren redogör ut-
förligt för Kalmarspråkets ljud- och form-
lära liksom för vissa särdrag inom ordbild-
ningen och syntaxen. Boken avslutas med 
en fyllig ordlista över ord och uttryck som 
är karakteristiska för språket i Kalmar. - 
Förmånspriset är 10 kronor inklusive 
moms. 

Tidigare förmånserbjudanden 
De nordiska språknämndernas och nume-
ra också Nordiska språksekretariatets ge-
mensamma årsskrift Språk i Norden börja-
de utges 1970. Restupplagorna av voly-
merna 1970-1979 har tidigare realiserats, 
och de flesta av dem kan fortfarande fås 
från Svenska språknämnden för 10 kronor 
per volym inklusive moms. Utöver års-
skriften har följande skrifter förut fått ned-
satt pris, ett pris som fortfarande gäller: 

Tradition och förnyelse inom språket 
av Elias Wessén (andra tryckningen 
1963), pris 10 kronor. 
Språkvård, 19 uppsatser, utgiven till 
nämndens tioårsjubileum 1954, pris 10 
kronor. 
Språket i Lund av Ingemar Ingers 
(andra uppl. 1970), pris 10 kronor. 
Språkriktighet och stil av Elias Wessén, 
pris 10 kronor. 
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36. Nämnden för svensk språkvård 1944— 61 
1969 av Nils Hänninger, pris 10 kro-
nor. 

40. Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 	63 
1900-tal av Carl Ivar Ståhle (1970), 

De nordiska språkens framtid, en kon-
ferensrapport redigerad av Bengt 
Sigurd (1977), pris 10 kronor. 
Sjukvårdsspråk av Per. A. Pettersson 
(1978), pris 10 kronor. 

pris 10 kronor. 
42. Svensk prosastil under 1700-talet av 

Rolf Hillman (1970), pris 10 kronor. 
51. Amerikasvenska av Nils Hasselmo 

(1974), pris 20 kronor. 
55. Svenska Akademiens ordlista under 

100 år av Ture Johannisson och Gösta 
Mattsson (1974), pris 10 kronor. 

Beställningar 
De här nämnda skrifterna kan köpas till 
de angivna förmånspriserna endast direkt 
från Svenska språknämnden. Om böcker-
na skall sändas per post tillkommer porto-
kostnader, för en bok 6:25, för två—tre 
böcker 9:— och för fyra—fem böcker 12:50. 
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