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Ett blandat nummer 

1 detta nummer fortsätter diskussionen i ett par ämnen som 
nyligen varit på tapeten i tidskriften. Lars Gyllensten medver-
kar med en språksociologisk rapport i litterär form som hand-
lar om hälsningsfraser - jfr Bertil Moldes artikel Hej och god 
dag i nr 3/1985. Hela förra numret gällde engelskan i svens-
kan; här kommer en presentation av en systematisk undersök-
ning av engelska lånord i svenskt tidningsspråk av Judith 
Chrystal. 

Här tas också upp några nya ämnen. Mats Carlvik har gjort 
en undersökning av hur man skriver datum i olika länder. 
Alvar Ellegård resonerar om translitterering av främmande 
alfabeten, något som ju allt oftare krävs i de internationella 
kommunikationernas tid. Vidare tar Britta Eklund upp en 
diskussion om särskrivning av sammansatta ord. 

En nyhet som vi hoppas återkomma med är avdelningen 
Insändare, med brev från läsekretsen. Avdelningen Frågor 
och svar återkommer som vanligt. 

Slutligen erbjuds läsarna tre av nämndens skrifter till för-
månspris. 
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Insändare 
Under denna rubrik kommer att publiceras kortare brev från 

läsekretsen. Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms 

vara av allmänt intresse. 

Fickspelare 
Jag föreslår att det ohanterliga och osven-
ska ordet freestyle ersätts med fickspelare. 
Förhoppningsvis är det ännu inte för sent 
att ändra apparatens benämning till något 
väsentligt bättre alternativ. 
Bernt Palmgren, Kalmar 

Man skulle önska att den i Sverige påhitta-
de benämningen freestyle kunde bytas ut. 
Förslaget fickspelare är utmärkt. Ett par 
andra förslag som framförts är det mer 
tekniska ministereo och det kanske alltför 
skämtsamma gånglurar. Vad säger reklam-
byråer och tillverkare? 
Red. 

Egen och själv 
1 nummer 3 av Röster i Radio TV för år 
1986 står på titelsidan att läsa med stora 
bokstäver LAGA ER EGEN HUND-
OCH KAYT'MAT. 

Med detta vill tidningen säkerligen inte 
inskärpa vikten av att bara sköta sitt och 
inte laga andras husdjursmat. Orden bety-
der för författaren naturligtvis 'Laga hund-
och kattmaten själv, köp inte andras 
(= fabrikanternas)'. 

Användningen av egen på det här sättet är 
ju nu vanlig, särskilt - tror jag - i re-
klamspråk. Mycket gammal torde den inte 
vara; enligt mitt intryck bara några år. 
Självklart rör det sig om en anglicism. W. 
Harlocks m.fl. "Svensk-engelsk ordbok" 
påpekar mycket riktigt under uppslagsor-
det själv, att frasen vi bakar själva på eng-
elska bör återges med we do our own bak-
ing. 

Språknämndens Handordbok upptar inte 

egen i den engelskpåverkade betydelsen. 
Som man kunde vänta tiger likaledes 
SAOB och Nusvensk ordbok. 

Det är väl inte otänkbart, att utvecklingen 
hänemot allt frekventare bruk av egen som 
ersättning för själv har gynnats av att själv 
på en del håll i landet ofta, alternativt, 
används i betydelsen 'ensam', alltså t.ex. 
Jag gick själv 'Jag gick ensam'. Frasen 
Laga ditt vin själv skulle av dylika språk-
brukare kunna tolkas som 'Jäs vin(et) en-
sam!'. (Handordboken upptar inga exem-
pel med själv i betydelsen 'ensam' (annat 
än, om man så vill, i typen gå för sig själv). 
SAOB art. själv 11 r P betecknar använd-
ningen som förekommande "i vissa trak-
ter, bygdemålsfärgat". Belägg från E. 
Wigström och I. Browallius.) 

Jag reagerar med obehag inför typen Laga 
er egen hundmat. Det är jag inte ensam 
om. Emellertid vill jag inte yrka på att 
Språknämnden och dess organ Språkvård 
ska kategoriskt fördöma bruket. Det kan-
ske "har kommit för att stanna". Men 
måhända kunde man idka upplysning och 
tala om, att den skribent, som vill undgå 
att stöta somliga läsare i onödan, bör bru-
ka ordet själv och inte egen i sammanhang 
som de nämnda. Över huvud tycker jag, 
att språkvården ifall som detta - och de är 
många - inte skulle inskränka sig till att 
säga, att ordet, uttryckssättet osv, nu är så 
vanligt, att det måste godtas som riktig 
svenska. Fäst på en liten varningslapp, då 
så är motiverat, och tala om att många 
(ännu) reagerar, och att det ur skribentens 
egen synvinkel kunde vara klokt att välja 
ett annat sätt att säga det han vill! 
Gösta Holm, Lund 
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Lars 	 Att hälsa rätt 
Gyllensten 

Till diskussionen om olika hälsningsfraser bidrar författaren 
Lars Gyllensten med en språksociologisk rapport, hämtad ur 
verket "RÄYF och SLÄTT anteckningar från det där pensio-
natet som jag bodde på när jag skulle lära upp mig till EN 
BÄTTRE MÄNNISKA". 

Första dagen vid frukosten i Blomsterrum-
met: 
Homo novus: God morgon! 
Practicus: God morgon!? God morgon? 

Här säger vi hej! 
Theoreticus:—. 
Andra dagen vid frukosten i Blomsterrum-
met: 
Homo novus: God morgon! 
Practicus: Hej! Hej säjjer vi! 
Theoreticus: De två hälsningsfraserna har 

skilda sociala konnotationer 
Tredje dagen vid fru kosten i Blomsterrum-
met: 
Homo novus: God morgon! 
Practicus: Hej! Hej! För Satan! 
Theoreticus: De två hälsningsfraserna har 

alltmer kommit att innebära markering-
ar på en social skala med de diametrala 
polerna hierarkisk distansering contra 
demokratisk gemenskap. Man bör ta se-
den dit man kommer, inte av servilitet 
men av taktkänsla. 

Fjärde dagen vid frukosten i Blomsterrum-
met: 
Homo novus: God morgon! 
Practicus: De vaddå faen! Hej! Hej! Fatta-

ru inte!? Här säjjer vi hej! 
Theoreticus: Jag noterar korrespondansen 

mellan form och innehåll i respektive 
språkliga beteenden - vad Kierkegaard 
skulle kalla en form av reduplikation. 

Femte dagen vid fru kosten i Blomsterrum-
met: 
Homo novus: God morgon! 
Practicus: Nännujävvlarr kannu inte lära-

rej åsäjja hej din jävel! 
Theoreticus: Sociala spänningar, personli- 

ga konflikter och privata fixeringar vid 
rigida positioner i ett tvådimensionellt 
emotionellt rum med de bägge axlarna 
hävdelsebehov contra underkastelse-
drift respektive självkänsla contra 
underlägsenhetskänsla söker sig ofta ut-
tryck och utlösning i ett allt-eller-intet-
spel med verbala emblem som spelmar-
körer. 

Sjätte dagen vid frukosten i Blomsterrum-
met: 
Homo novus: God morgon! 
Practicus: Håll tjäfften din stöddia jävel ja 

säjjerintens hej åtej din jävla jävel! 
Theoreticus: När det tidigare nämnda 

emblematiska språkspelet förefaller att 
icke kunna leda till något avgörande, 
när det så att säga visar tecken till att 
sluta i remi, tenderar vanligen någon av 
parterna, eventuellt båda, att förkasta 
det inledda språkspelets underförstådda 
regler till förmån för ett språkspel i en 
annan emotionell och konnotativ di-
mension. 

Sjunde dagen vid frukosten i Blomsterrum-
met: 
Homo novus: God morgon! 
Practicus: Hej, hej, hej, hej! Skajaslårepå-

tjäfftenittäckel, jävvläckel! 
Theoreticus: Det finns också andra slags 

spel än språkspel. Som tänkande männi-
ska, med en kritisk-pragmatisk grundin-
ställning, har jag av erfarenhet, främst 
genom min psykologiska, sociologiska 
och historie-fenomenologiska beläsen-
het, fått en allt större respekt för hand-
lingens primat, och med handling menar 
jag då endast i andra eller tredje hand 



språklig handling. 
Åttonde dagen vid frukosten i Blomster-
rummet: 
Homo novus: God morgon! 
Practicus: -. 
Theoreticus: En demonstrativ renonsering 

på fortsatt språkspel i konfliktsitua-
tioner kan betyda två diametralt motsat-
ta positionsbestämningar. Antingen att 
man renonserar på spelet överhuvudta-
get, vilket kan ske av skilda motiv, till 
exempel därför att den renonserade 
parten underkastar sig motpartens hege-
moni, eller därför att han erkänner den-
nes likaberättigande och sålunda etable-
rar en non-kompetitiv dualism, eller 
därför att han förkastar det aktuella 
spelets relevans och därmed anger sin 
överlägsenhet på ett metaplan - eller 
därför att han, eller hon eller de - ty de 
strukturalistiska sammanhang jag disku-
terar är invarianta beträffande de in-
volverade parterna - således, eller där-
för att vederbörande avser att transkri-
bera spelet, så att säga fortsätta spelet, i 
ett annat paradigm och med andra spel-
markörer än verbala. För övrigt måste 
jag konstatera att vår, om jag så får 
säga, praktiskt-demokratiskt orientera-
de unge man redan från början på ett 
mycket skickligt sätt har skött sitt spel i 
två skilda, kommunikativa rymder, dels 
i den verbala dimensionen, dels i den 
mimiskt-rytmiskt-akustiskt-muskulära 
multidimensionen. Undan för undan 
har han, på ett fascinerande sätt, för-
stått att förbereda en sådan transkrip-
tion som jag nyss berörde. Denna tak-
tik, eller snarare strategi, borde jag na-
turligtvis ha observerat redan första da-
gen, men den smidigt insinuanta upp-
läggningen av hans tvåfrontskamp, om 
denna metaforiska benämning må till-
låtas mig, har först så småningom fram-
trätt öppet i sin effektiva spelstrategiska 
målmedvetenhet. 

Nionde dagen vid frukosten i Blomster-
rummet: 

Homo novus: God morgon! 
Practicus: —!! 
Theoreticus: Om blickar kunde döda - hur 

enkelt, hur primitivt!? Men frånvaron 
av blickar — kan vara, om möjligt, än 
mer dödande! Med denna aforism, som 
jag icke erinrar mig ha läst tidigare, har 
jag, på mitt verbala sätt, markerat mina 
pragmatiska och visuella preferenser. 

Nionde dagen, under lunchen i Blomster- 
rummet, Stora Matsalen och på den Soliga 
Gruplanen utanför, mellan Stora Matsa- 
len och Trädgården: 
Värdinnan: Varför kommer inte herr*** 

(= Homo novus) till lunchen? Det har 
redan gått över en halvtimme; och han 
har inte setts till. Och inte har han sagt 
något om att han inte skulle komma? 

Ingen vet något. 
Värdinnan: Maggie, Maggie! Vill du knac-

ka på hos herr***  (Homo novus), han 
har kanske tagit sig en liten tupplur, och 
slumrat till. 

Det går två minuter och 42 sekunder. 
Maggie: iiiiiiiiii!!! 

Dörren till rummet där herr*** 

(= Homo novus) bor är inte låst, den står 
rent av på glänt. Nedanför korgstolen 
framför fönstret ligger herr*** (= Homo 
novus) framstupa i en stor, delvis koagu-
lerad och av flugor besökt blodpöl, som 
härrör från ett ohyggligt krossår i vänstra 
tinningen, okbenet och hjässan. Vapnet, 
en stor gammaldags bokbindarklubba från 
utställningsföremålen i den delvis till mu-
seum anordnade snickarboden i Kamrers-
längan, ligger kvarlämnat bredvid honom 
på golvet. Han är död. 
Theoreticus: Paradigmskiften är vanligen 
smärtsamma och innebär, ex definitioner, 
radikala omställningar av inte bara det in-
tellektuella utan även det mänskligt-exis-
tensiella grundspelets fortsatta villkor. För 
övrigt - rent mänskligt sett - men därför 
även, jag säger även, sett utifrån mina 
utgångspunkter som medveten och kritiskt 
reflekterande medmänniska — har mina 
sympatier alltid stått på den mellanmänsk- 
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liga gemenskapens och den kreativt-ung-
domliga potensens sida. Den intellektuella 
och voluntära suveräniteten har sin soma-
tiska korrespondans i thorax' välvning, va-
dernas fyllighet, stämmans durklang och 
muskiernas spel. Jag accepterar inte en 
vinnare blott därför att han har segrat - 
men jag vänder mig från en förlorare, där-
för att jag förkastar den sentimentala nos- 

talgi som i en eskapistisk illusionism me-
nar sig kunna ånyo påbörja ett spel som 
har avslutats. Med denna aforism, som jag 
inte heller erinrar mig ha läst tidigare, må 
mina anteckningar rörande denna incident 
avslutas - ett avsnitt i den fortlöpande 
kasuistik som utgör min exploration av 
levandets villkor - ja, som är mitt liv. (Sic! 
Ännu en - ny - aforism!) 

Judith 	Hotet från väster 
Chrystal 

Om engelska lånord 1 tidningsspråk 

Hela förra numret ägnades åt engelskan i svenskan. Men 
mycket återstår att klarlägga. Hur stort är egentligen inflytan-
det? Vad för sorts ord lånar vi? Svar på sådana frågor och 
andra kan vi hoppas få när den första större systematiska 
undersökningen av engelska lån i nutida svenska blir klar. 
Den utförs av Judith Chrystal, skotskfödd doktorand vid 
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. 

Debatten om svengelskan - engelskans in-
flytande på svenskan - har pågått under en 
längre tid. Med jämna mellanrum, allt of-
tare på sistone, flammar debatten upp i 
massmedia med indignerade utrop om ho-
tet från väster, främst Amerika, mot det 
svenska språket. Oftast uttrycks en rädsla 
för svenska språkets utarmning på grund 
av en alltför stor import av engelska lån-
ord. 

Om den avsvenskningsprocess som nu 
grasserar får hålla på ohejdad, så kom-
mer vårt språk snart att bli ett lapptäcke 

med många fula och meningslösa inslag. 
(Vilhelm de Geer, Svenska språkets 
engelska sjuka, 1962) 

Om vi inte aktivt motarbetar den kultu-
rella flodvågen från USA, hos oss själva 
och hos varann, kommer vi och våra 
ungdomar att bli språk- och kulturvils-
na. 
(Insändare i Journalisten 5/10-84) 

Det är samma oro för svenska språkets 
fortievnad som uttrycks i dessa citat med 
20 års mellanrum. Det finns ingen tvekan 
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om att en del språkbrukare upplever det 
engelska inslaget i svenskan som ett verk-
ligt hot. 

Vad består då detta hot 1? Ofta citeras 
avskräckande exempel på engelska ord 
som lanseras i svenskan utan någon som 
helst anpassning till svensk stavning eller 
böjning. Oanpassade lånord väcker natur-
ligtvis mest uppmärksamhet och orsakar 
ibland irritation bland språkbrukare. Ex-
emplifieringen rör sig för det mesta om 
punktnedslag i allmänspråket - ord lös-
ryckta ur sitt sammanhang. Av sådana de-
battinlägg kan man lätt få intrycket att 
svenskan "vimlar" av engelska ord. 

För att bedöma hur stort det engelska in-
slaget i ett språks ordförråd verkligen är, 
krävs en noggrann kartläggning. Sådana 
kartläggningar har redan gjorts eller pågår 
i flera europeiska länder. Här i Sverige har 
några studier gjorts av olika aspekter av 
engelskans inflytande, inom bl.a. EIS-
projektet, en språksociologisk undersök-
ning av engelskan i Sverige (jfr Magnus 
Ljungs artikel i förra numret av 
Språkvård). En mera omfattande under-
sökning av engelskan i tidningsspråk sak-
nas dock. 

Att en omfattande studie av det faktiska 
bruket av engelskt språkgods utförs just 
nu känns desto mer angeläget i en tid då 
svenskan ställs inför det verkligt stora ho-
tet utifrån - nämligen satellit-TV. Min för-
hoppning är att den undersökning jag pre-
senterar här så småningom även ska kun-
na fungera som ett jämförelsematerial för 
framtida kartläggningar av engelskans in-
flytande på svenskt ordförråd. 

Detta ställer naturligtvis särskilda krav på 
undersökningens utformning. En genom-
gång av tidigare utförda lånordsundersök-
ningar visar nämligen att insamlingskrite. 
rierna inte alltid redovisas. 1 ett ämne där 
avgränsningsproblemen över huvud taget 
är besvärliga leder bristen på sådana upp- 

gifter till svårigheter att bedöma under-
sökningarnas resultat och hindrar jämfö-
relser med annat material. Mest proble-
matisk är definitionen av själva termen 
lånord, men avgränsningsproblemen gäl-
ler även undersökningsmaterialets art och 
mängd. 

För att materialet ska vara jämförbart 
måste undersökningsområdet klart av-
gränsas. Materialet och framför allt excer-
peringsprinciperna måste definieras och 
beskrivas noga. Min undersökning har av-
gränsats att gälla enbart bruket av engels-
ka lånord i svenskt tidningsspråk. Detta 
innebär att endast direkta lån behandlas. 
Olika former av översättningslån och bety-
delselån berörs inte i undersökningen. 
Termen lånord i sig är dock alltför vag för 
att kunna användas här utan närmare defi-
nition. Traditionellt brukar man skilja på 
lånord och främmande ord. 1 bägge fallen 
gäller att ett ord av främmande ursprung 
har importerats. Införlivningsgraden i 
mottagarspråket avgör sedan åtminstone 
delvis om ordet är att betrakta som ett 
lånord eller som främmande ord. Denna 
gransdragning vilar ofta på intuitiva grun-
der om vad som känns främmande och 
hemtamt. Ibland kan ett oanpassat ord 
ändå kännas hemtamt. Ordets livslängd i 
mottagarspråket och användningsfrekven-
sen kan här vara av avgörande betydelse. 
Uppfattningar om främmande och hem-
tamt varierar dessutom språkbrukare 
emellan. För mina syften är därför en så-
dan intuitiv avgränsning mindre lämplig. 1 
undersökningen görs alltså ingen skillnad 
mellan främmande och henitama ord. Ter-
men lånord används om alla ord av eng-
elskt ursprung. 

Man kan emellertid inte helt bortse ifrån 
lånordens status i språket. Det finns t.ex. 
gamla engelska lånord som inte längre 
uppfattas som lån: potatis, kex, rostbiff. 
Att dessa ord skulle ingå i undersökningen 
är inte heller lämpligt. För att undvika att 
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få med alltför gamla inarbetade lånord i 
materialet har jag därför valt att endast ta 
med lånord som inte är belagda i Svenska 
Akademiens ordlista, 9 upplagan. 1950. 
Här är det nödvändigt att påminna om 
SAOL:s restriktiva behandling av lånord. 
Uteblivet belägg i SAOL betyder alltså 
inte nödvändigtvis att ordet inte har varit i 
bruk vid denna tidpunkt. Det finns alltid 
en stor mängd ord som tillhör ordförrådets 
periferi och aldrig fångas upp i någon ord-
bok eller ordlista. Detta gäller i allra högs-
ta grad sådana främmande ord som ofta 
bedöms vara av tillfällig karaktär i språ-
ket. Det finns säkert ord som funnits länge 
i svenskan utan att de någonsin har regist-
rerats. Det finns inget sätt att avgöra om 
eller hur länge sådana lånord kommer att 
finnas kvar i språket. Därför tycker jag att 
det är viktigt att även dessa ord någon 
gång registreras. 

Att jag väljer att ta med sådana s.k. citat-
ord beror också på att min undersökning 
inte bara har som syfte att kartlägga eng-
elska lånord i svenskan utan även att för-
söka komma åt bakomliggande orsaker till 
att ord lånas och vilka funktioner dessa då 
fyller i mottagarspråket. De tillfälliga lå-
nen kan möjligen belysa andra faktorer än 
behov av konkreta uttryck för nya be-
grepp och företeelser vilket de mera tradi-
tionella lånorden vanligtvis belyser. Citat-
formerna ger ofta uttryck för ett mera all-
mänt kulturinflytande som i sin tur skapar 
ett behov av nya uttryckssätt för att för-
medla attityder, livsstil mm. Man får inte 
heller glömma det grundläggande behovet 
av språklig variation. 

En tidsgräns vid 1950 gör det möjligt att 
kartlägga engelskans inflytande på ordför-
rådet under i stort sett hela efterkrigstiden 
- en tid då stora förändringar har ägt rum 
både i samhället och i språket. Engelskans 
inflytande på svenskan är inget nytt feno-
men utan har pågått under flera hundra 
år. Det är emellertid först under de senas- 

te 311-40 åren som detta inflytande blivit 
riktigt kännbart i allmänspråket och börjat 
upplevas som ett problem. Tidigare före-
kom lånorden framför allt inom ett antal 
klart avgränsade ämnesområden, t.ex. sjö-
fart, industri, sport. Orden betecknade of-
tast konkreta ting och begrepp och inlåna-
des tillsammans med nya föremål. Idag 
finns mycket få områden av vardagslivet 
dit engelskan inte har nått. 

För att fånga denna utveckling gällde där-
för att välja ett material som återspeglar 
vardagslivets alla sfärer, både offentliga 
och privata. Dagstidningarnas innehåll be-
dömdes lämpligt ur denna synpunkt. 
Dagstidningarna har ett varierat och väl 
balanserat innehåll. De behandlar ämnen 
från så gott som alla områden i vardags-
livet. Olika stilarter och texttyper finns 
representerade. Valet av tidningsspråk ger 
också en hållbar avgränsning mot mer spe-
cialiserat fackspråk. Det är sällan det före-
kommer artiklar av ren fackspråkskarak-
tär i dagstidningar. Sammantaget ger dags-
tidningarna en god bild av det mångfaset-
terade allmänspråket. 

En annan viktig faktor som fått mig att 
välja dagstidningar är deras mycket stora 
spridning. Tidningstryck utgör den största 
delen av allt tryck som utges i Sverige. Det 
är allmänt accepterat att tidningar för-
medlar även språkliga nyheter och framför 
allt tyska undersökningar som har gjorts 
har visat att dagstidningarna utgör en vik-
tig inkörsport för engelskt språkgods. Det 
är därför rimligt att anta att språket i dags-
tidningarna även i Sverige kan utöva ett 
inflytande på allmänspråket. 

Nackdelen med att enbart undersöka 
skriftspråk är givetvis att man får en ensi-
dig bild av språksituationen. Man kan re-
gistrera vilka lånord som läsaren möter, 
men inte hur många av dessa han förstår 
eller själv använder. Detta är naturligtvis 
av vikt vid en utvärdering av resultaten. 
Jag hävdade tidigare att tidningsspråk ger 
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en god bild av allmänspråket. Man måste 
dock räkna med att skribenternas speciella 
situation med bland annat tidspress och 
krav på språklig variation kan inverka på 
och i viss mån främja bruket av engelska 
lånord. Tidningsspråk kan alltså både ska-
pa och förmedla språkliga nyheter. 

Jag har valt att undersöka sammanlagt 48 
tidningsnummer. Materialet kan om det 
visar sig nödvändigt senare utökas. 1 
undersökningen ingår morgon- och kvälls-
tidningar utgivna i Stockholm, Göteborg 
och Malmö, 12 nummer av olika lands-
ortstidningar samt 12 nummer av fyra oli-
ka finlandssvenska dagstidningar. Materi-
alet har valts först och främst för att belysa 
den totala förekomsten av engelska lånord 
i dagspressen men även för att belysa 
eventuella skillnader mellan storstads- och 
landsortspress i detta avseende. Finlands-
svenska tidningar ingår för att belysa 
eventuella skillnader mellan rikssvenskt 
och finlandssvenskt bruk av engelska lån-
ord. Samtliga tidningar är från 1984. Tid-
ningarna har delats in i 4 grupper om 12 
tidningsnummer var. Inom varje grupp är 
urvalet tidningsnummer jämnt spritt över 
veckodagarna och året. 

De 48 tidningsnumren har excerperats i 
sin helhet - dvs, all text inklusive annonser 

-har undersökts. Undantag har gjorts en-
dast för korsord och utländska TV-pro-
gramtablåer. Annonser, artiklar och serier 
helt författade på engelska har registrerats 
men ingår inte i huvudmaterialet på grund 
av deras speciella karaktär. 1 stort sett alla 
förekomster av engelska ord och fraser i 
tidningarna har registrerats. Det har emel-
lertid varit nödvändigt att göra vissa in-
skränkningar varför jag nedan redovisar 
några specialfall. 

Engelska titlar på biograffilmer, svenska 
radio- och TV-program och teateruppsätt-
ningar har registrerats men ingår inte i 
huvudmaterialet. Engelska titlar på skivor 
och låtar har däremot inte registrerats ef- 

tesom dessa i princip aldrig översätts. Det 
bör dock noteras att de utgör en källa för 
inflytande särskilt bland yngre. Namn på 
utländska organisationer, föreningar o.d. 
och deras förkortningar har uteslutits lik-
som produktnamn. Här kan det dock vara 
svårt att skilja på vad som är produktnamn 
och vad som ingår i varans beteckning. 

Vid excerperingen kodades beläggen en-
ligt ett på förhand utarbetat schema. Upp-
gifterna som har samlats in ska kunna ge 
besked om: 

vilka engelska ord och fraser som före-
kommer i svenskt tidningsspråk; 
hur ofta de förekommer; 
var de förekommer - i vilket samman-
hang och inom vilka ämnesområden 
men även deras distribution i olika text-
typer, t.ex. rubrik, löpande text, an-
nonser; 
hur orden används i texten - här åsyftas 
inte bara ordens anpassning till svens-
kan utan även hur de introduceras i 
olika texter, om de presenteras, förkla-
ras eller förutsätts vara bekanta eller 
begripliga. 

Hela det excerperade materialet föreligger 
nu som en databas och den slutliga analy-
sen har påbörjats. 

Undersökningen kommer att ge besked 
om hur mycket engelskt språkgods som 
förekommer i de undersökta dagstidning-
arna och hur detta språkgods är beskaffat. 
Syftet med undersökningen är emellertid 
inte enbart att mäta det engelska inslaget i 
dagstidningarna. Förhoppningen är att 
sammanställningen bl.a. kommer att visa 
vilka områden som numera är mest mot-
tagliga för engelsk påverkan. Vidare skul-
le en granskning av lånordens frekvens 
och spridning i hela materialet och inom 
enstaka områden kunna visa inte bara vil-
ka ord utan även vilka typer av lån som är 
vanliga i olika sammanhang. Som exempel 
kan nämnas att i nöjesannonser förekom-
mer förutom enstaka engelska ord ofta 
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även hela fraser och citat på engelska. Just 
i annonstexter används ofta engelska ord 
och uttryck medvetet i reklamsyfte. Det är 
nödvändigt att skilja sådana fall från fall 
där engelska ord används enbart därför att 
inga svenska motsvarigheter finns. 

En närmare undersökning av de vanligare 
orden bör också kunna belysa eventuella 
samband mellan ordens frekvens och de-
ras anpassning till svenskans böjnings- och 
ordbildningsmönster. Vad gäller stavning-
en av lånord finns idag en klar tendens att 
inte anpassa nya lånord till svenskan. Det 
händer även ibland att ett äldre lånord 
reanglifieras. Av särskilt intresse, inte 
minst ur språkvårdssynpunkt, är att under-
söka eventuella samband mellan lånor-
dens anpassningsbarhet och deras använd-
ningsfrekvens. 

En intressant och viktig aspekt är frågan 
om vilka funktioner som lånorden fyller i 
mottagarspråket och varför orden lånas 
över huvud taget. 1 lånordsundersökning- 

ar ligger ofta huvudvikten på själva kart-
läggningen av vilka lånord som förekom-
mer och vilken form de har. Frågor röran-
de motiven till inlåning behandlas sällan 
lika ingående. Det är inte heller säkert att 
sådana frågor går att besvara slutgiltigt. 1 
första hand täcker lånorden förstås ett 
grundläggande behov av nya ord för nya 
saker. Andra faktorer kan t.ex. vara be-
hov av precision, korthet, variation eller 
önskan att förmedla lokalfärg. Det kan 
emellertid vara svårt att urskilja en enda 
avgörande faktor - ofta ingår flera fakto-
rer i ett komplicerat samspel. Genom att 
studera hur orden används i olika sam-
manhang och vilka funktioner de kan tän-
kas ha, hoppas jag finna ledtrådar och 
möjligen kunna identifiera några av de 
viktigare faktorerna till inlåningen. 

Syftet med undersökningen är alltså att 
kartlägga vilka engelska lånord som an-
vänds, hur de används och även varför de 
används. 
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Mats Carivik Hur man skriver datum 
Det standardiserade sättet att skriva datum i Sverige har 
diskuterats en hel del. Här redogör Mats Carivik för en 
undersökning av hur datum skrivs i skilda länder. Arbetet 
utförde han som studerande vid Institutionen för lingvistik vid 
Stockholms universitet. 

Bakgrund och metodik 
1 Handelskammartidningen, Stockholms 
Handelskammares medlemstidning, har 
det förekommit meningsutbyte om vilket 
sätt att datera som är det riktiga, 85-01-22, 
22.1.85, 22 januari 1985, eller kanske 1/22/ 
85. Man har hänvisat till rekommendatio-
ner från bl.a. Standardiseringskommis-
sionen i Sverige (SJS) och Svenska språk-
nämnden. Men anledning härav gav 
Stockholms Handelskammare Institutio-
nen för lingvistik vid Stockholms univer-
sitet, och i sista hand mig, i uppdrag att 
göra en undersökning av vilka sätt att da-
tera brev, i första hand officiella sådana, 
som för närvarande förekommer i olika 
länder, kanske främst med avseende på i 
vilken ordning man sätter talen som be-
tecknar resp. år, månad och dag vid date-
ring med siffror. 

Från SIS har jag fått veta att den "interna-
tionella standarden" för datering har be-
teckningen ISO 2014-1976 och anger ord-
ningen år-månad-dag (ex. 1985-02-16) för 
ett komplett datum. Vidare förordar man 
"den 16 februari 1985" i löpande text. 

Till att börja med har jag sedan antagit att 
dateringsbruket vad gäller officiella brev 
är någorlunda likartat inom varje land. Ett 
sådant utgör ju en enhet ur administrativ 
synpunkt, och myndigheterna har därför 
stor nytta av ett enhetligt sätt att datera 
sina interna brev. Detta officiellt före-
skrivna bruk sprider sig sedan lätt till övri-
ga officiella brev via banker etc. 

Då det gällde att välja vilka länder jag 

skulle undersöka, tog jag först de nordiska 
länderna, som ju ligger nära till, såväl geo-
grafiskt som historiskt och politiskt. Sedan 
såg jag på ett antal stora handels- och 
kulturspråk och valde några större länder 
på olika håll i världen, där ett sådant är 
officiellt språk. För att få de upplysningar 
jag behövde, skickade jag därpå ett brev 
till respektive lands ambassad i Stock-
holm, till de nordiska ländernas på sven-
ska, till de övriga valde jag att skriva på 
engelska. 

Här följer en lista på de länder vars am-
bassader jag skickat brev till. De jag inte 
fått något relevant svar från står inom pa-
rentes. 

Norska: Norge 
Finska: Finland 
Danska: Danmark 
Isländska: Island 
Engelska: (UK), (USA), Australien, Ni- 
geria, *Kanada  

Franska: Frankrike, (Zaire), *Kanada  

Spanska: Spanien, Peru, Mexiko, (Kuba) 
Portugisiska: (Portugal), Brasilien, (An- 
gola) 
Ryska: Sovjetunionen, i forts. förkortat: 
SU 
Tyska: DDR, BRD 
Arabiska: Algeriet, (Egypten), (Irak) 
Swahili: (Tanzania) 
Japanska: Japan 
Kinesiska: (Folkrepubliken Kina) 

Sammanlagt alltså 27 stater, varav 11 eu-
ropeiska (om SU räknas hit), 6 amerikans-
ka, 6 afrikanska, 3 asiatiska och en au- 
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Resultat 
Av de brevsvar jag fått framgår följande: 

stralisk. Av dem som svarat är 9 europeis-
ka, 4 amerikanska. 2 afrikanska, en asia-
tisk och en australisk. 

Asteriskerna framför Kanada beror på att 
man där har två officiella språk, vilka båda 
är med i undersökningen. 

Den mest avvikande tideräkningen (från 
den vi är vana vid) kan man hitta i det 
arabiskspråkiga området. Här räknas åren 
enligt den islamiska kalendern inte efter 
middagssolståndets variationer, utan som 
tolv "äkta" månader, dvs, efter månens 
faser, vilket gör det islamiska året cirka 
elva dygn kortare än solåret, och måna-
derna omväxlande 29 och 30 dygn långa, 
således i allmänhet ett eller två dygn kor-
tare än våra. Dock används även den gre-
gorianska kalendern, i större utsträckning 
ju längre västerut man kommer, något 
som också gäller s.k. arabiska siffror, så-
dana som vi använder. Oster om Egypten 
lär man i stor utsträckning använda siffror 
med annat utseende. För övrigt gäller 
inom det arabiska språkområdet (liksom 
inom det kinesiska) att fastän varje ord i 
princip skrivs likadant överallt, så är den 
geografiska variationen mycket stor ifråga 
om uttalet. 

Ett annat land, där man i många fall be-
tecknar datum med en annan sifferkod än 
den vi har, är Japan. Där används sedan 
gammalt den gregorianska kalendern, 
men för några år sedan bestämde man att 
årtalet i officiella sammanhang skulle räk-
nas som årets ordningstal i den aktuella 
kejsarens regenttid. Den nuvarande kejsa-
ren kallar sin regenttid "Showa", vilket 
kan översättas ungefär med 'lysande har-
moni'. Uppgifterna ovan om arabiska ka-
lendrars och siffrors geografiska giltighet 
och japanska årtal har jag fått av universi-
tetslektor Hadi Kechrida och amanuens 
Ingemar Björk vid Institutionen för orien-
taliska språk, Stockholms universitet. 

Nordiska språk: 

Då det gäller de nordiska länderna, 
skriver man från isländska ambassaden att 
man på Island daterar alla brev "med dag-
månad-år, på samma sätt som detta brev" 
("Stockholm den 22 februari 1984"). 

Från danska ambassaden ger man samma 
dateringsordning, "dag, måned og år", 
men utan att ge något exempel eller hänvi-
sa till svarsbrevets datering. 

Norges Handelscenter i Stockholm skicka-
de över ett antal kopior av brevhuvuden 
från diverse företag och myndigheter, med 
tre principiellt olika typer av datering, två 
med siffror för månaden, varav en med 
tvåsiffrigt årtal ("8.3.83") och en med fyr-
siffrigt ("4.5.1983"), och en med måna-
dens namn utskrivet och fyrsiffrigt årtal 
("4. juli 1983"). 

1 svaret från Finlands ambassad finns det 
bara sifferexempel ("8.3.1984" respektive 
"8/3 -84"). Där står vidare att man försökt 
införa år-månad-dag, men stött på mot-
stånd och därför återgått till det gamla. 

Franska: 

Exempel på hur man daterar brev på 
franska har jag fått från Frankrikes, Kana-
das och Algeriets ambassader. Från 
Frankrikes kommer tre (ospecificerade), 
som ser någorlunda officiella ut: "Bor-
deaux, le 1 avril 1984", "Bordeaux le 
1.4.1984" och "Bordeaux 1.4.84". Privata 
brev sägs man även kunna datera "diman-
che matin" etc. 

Ett kanadensiskt exempel på franska har 
jag fått. Det kanadensiska liknar formellt 
det första franska, dock utan ortsbeteck-
ning ("(le) 24 février, 1984"), men den 
kan man nog bortse ifrån som optionell, 
beroende på extralingvistiska faktorer. 
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Algeriets officiella språk är arabiska, men 
tydligen används franska i stor utsträck-
ning, för i svaret från Algeriets ambassad 
finns bara ett exempel på franska. Det är 
unikt så till vida, att månadens namn är 
skrivet i förkortning och dessutom med 
enbart versaler: "13 FEV 1984". 

Spanska 

När det gäller spansktalande länder, har 
jag fått svar på alla (3) utsända brev från 
Mexikos, Perus och Spaniens ambassader. 
1 det spanska har man skrivit ett exempel 
för officiella brev: "24 de febrero de 
1984", och fyra för informella: "24-2-1984; 
24-02-1984; 24/2/1984; 24/02/1984", samt 
tillfogat att årtalet i de senare fallen också 
kan skrivas tvåsiffrigt. 

Perus ambassad har skickat exempel på 
brevhuvuden för olika typer av brev 
("OFFICIAL", "COMERCIAL" och 
"INFORMAL"), alla daterade på samma 
sätt som det spanska "officiella", bortsett 
från ortsbeteckningen: "Lima, 21 de mar-
zo de 1984". 

Från Mexikos ambassad har jag fått foto-
statkopior av två (officiella) brev från am-
bassaden. De är båda daterade på samma 
sätt, men skiljer sig från de andra spansk-
talande ländernas genom en preposition, 
placerad före dagsnumret: "Estocolmo, a 
15 de marzo de 1984". 

Portugisiska: 

Av de portugisisktalande länderna har jag 
fått svar endast från Brasiliens ambassad. 
Man ger ett exempel, för officiella brev, 
formellt likadant som de spanska och pe-
ruanska ovan: "Estocolmo, 9 de maro de 
1984". 

Engelska: 

Nigeria har engelska som officiellt språk, 
och i svaret från dess ambassad hänvisar 
man till brevets datering som officiell stil, 
och tillägger att informella brev kan date- 

ras på samma sätt ("27th February. 
1984"). 

Australiens ambassad ger exempel för of-
ficiella brev genom att repetera brevets 
datering: "22 February 1984". Det skiljer 
sig som synes från det nigerianska på så 
sätt att det fattas ett komma och ordnings-
talssuffix på dagsnumret. 

Enligt Kanadas ambassad daterar man 
vanligen såväl officiella som informella 
brev på engelska på följande sätt: "Febru-
ary 24, 1984". Här är ordningen dag-må-
nad alltså omkastad, men månadens första 
bokstav är stor, liksom ovan. 

Varken från USA:s eller UK:s ambassad 
har jag fått något relevant svar, men från 
SIS har jag en konkret uppgift, att den 6 
november 1984 skrivs "6/11 1984" i UK 
(United Kingdom), och "11/6 1984" i 
USA. 

Tyska: 

Från västtyska ambassaden har jag fått två 
exempel på hur man daterar officiella 
brev: "29.02.1984" eller "29. Februar 
1984", nämnda i den ordningen. Man tar 
alltså med månadstalets tiotalsnolla i den 
vanligaste varianten. 

På östtyska ambassaden skriver handelsat-
tachén tvärsäkert att det i DDR inte finns 
några skillnader i dateringsbruk vad gäller 
officiella resp. privata brev. Följande två 
varianter är möjliga: "Leipzig, den 26. 
März 1984" och "Leipzig, den 26.3.84". 

Ryska: 

Sovjetunionens Handelsrepresentation i 
Sverige ger dessa exempel för officiella 
(och andra) brev: "3 fevrali 1984", 
"3.02.1984" och "03-02-1984", och ytterli-
gare några för inofficiella: "3.02.84" och 
"3.11.84". Här finns tiotalsnollan med i 
alla förekommande fall i månadsnumren 
samt i ett exempel även i dagsnumret, men 
det är också möjligt att skriva månads-
numret med romerska siffror. 
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Japanska: 

Från Japans ambassad har man svarat ge-
nom att uppge ordningen år-månad-dag 
för alla typer av brev, men utan att ge 
något konkret exempel. Senare nämns 
även det alternativa, mera traditionella 
sättet att ange årtalet som dess ordnings-
nummer i den aktuella kejsarens rege-
ringstid (se ovan). 

Arabiska: 

Från Algeriets ambassad kom heller inget 
konkret exempel (på arabiska), utan man 
har nöjt sig med att ange ordningen dag-
månad-år, och att man läser och skriver 
från höger till vänster. Om någon speciell 
kalender eller speciella siffror står ingen-
ting (vilket kanske inte var att vänta, se 
ovan!). 

Följande dateringssätt förekommer alltså i 
svaren: 

Dateringssätt: 	Länder där det brukas 
officiellt (resp. infor-
mellt) 

13 FEV 1984 	Algeriet 
24(.) februar 1984Australien (S), Brasili-

en (-de-de-), Danmark, 
Frankrike, (le-), Is-
land(den-), Kanada (på 
franska), 	Nigeria 
(-th;S), Norge, Peru 
(-de-de-), SU, Spanien 
(-de- de-),BRD,DDR 
(den-;S),Mexiko (a-de-
de-) 

Här betyder "S" stor bokstav på måna-
den, "a" framförställd och "-de-de-" mel-
lanställda prepositioner, "le-" och "den-" 
framförställda artiklar, och "-th" ord-
ningstalsmarkör på dagens nummer. 

February 24, 1984 Kanada (på engelska) 
8.3.1984 	Finland, Norge, Frank- 

rike 
8.3.83 	Norge, Frankrike 
8/3 -84 	Finland 

19/3/84 (Brasilien), (Spanien) 
9.02.1984 BRD, SU 
03-02-1984 SU, (Spanien) 
3-2-84 (Spanien) 
3.11.84 (SU) 
dimanche midi (Frankrike) 

Som synes är det bara Kanadas ambassad 
som svarat att man (i engelsk korrespon-
dens) använder (den i USA vanliga) ord-
ningen månad-dag-år. De flesta svaren är 
emellertid avfattade på engelska, och 
bland dem finns flera brev, som daterats 
på det sättet, bl.a. Mexikos. 

För övrigt förekommer punkter, sned-
streck och tvärstreck med och utan tiotals-
nollor, men företrädesvis samma typ av 
streck (eller punkter) i ett och samma ex-
empel. Enda exemplet med olika skiljetec-
ken är Finlands "8/3 -84", och enda ex-
emplet med romerska siffror i månadstalet 
är Sovjetunionens (informella) "3.11.84". 

Till skillnad från det svenska bruket före-
kommer tiotaisnollor bara tillsammans 
med fyrsiffrigt årtal, och i så fall i första 
hand i månadens, i andra hand i både 
dagens och månadens nummer. 

För övrigt har jag bara fått ett svar med 
den "internationella standardordningen". 
Det är från Japan, där man sedan gammalt 
använder den ordningen, men oftast med 
tecken för år, månad och dag efter respek-
tive nummer. Från Kanada har jag fått 
veta att man där använder olika ordning 
beroende på om man skriver på franska 
eller engelska. På franska tar man dag-
månad-år som i Frankrike ((le) 24 fevrier, 
1984), på engelska månad-dag-år som i 
USA (February 24, 1984), men tyvärr sak-
nas här liksom i de flesta andra svar exem-
pel med enbart siffror. 1 svaret från den 
västtyska ambassaden finns dock exempel 
på datering både med och utan bokstäver: 
29. Februar 1984 resp. 29.02.1984. Detta 
att ha med tiotalsnollor är något som före-
kommer i flera svar, och det kan väl ses 
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som en anpassning i riktning mot "datori-
sering" och bort från "skriv som du talar", 
där en övergång till vår ordning (år-må-
nad-dag) utgör nästa steg. 

Det är möjligt, att man i Kanada aldrig 
använder sifferbeteckning för månaden i 
officiella brev just på grund av risken för 
feltolkning, men i privatbrev är den risken 
självfallet minimal. 

Från Kinas ambassad har jag inte fått nå-
got svar, men på universitetets institution 
för orientaliska språk har jag fått veta att 
man sätter datumet sist i brev, och efter-
som man skriver i kolumner uppifrån och 
ner och börjar till höger, så kommer det i 
kolumnen längst till vänster. Vanligen 
skrivs årtalet med arabiska siffror på en 
rad (motsv. ett logogram) i kolumnen, me-
dan månadens resp. dagens nummer kan 
tecknas med antingen arabiska (våra vanli-
ga) eller kinesiska siffror, följt på samma 
rad av tecknet för "månad" resp. "dag", 
och ordningen år-månad-dag. 

Då det gäller swahili har jag inte gjort 
några närmare efterforskningar, eftersom 
det europeiska inflytandet har varit och är 
stort i de aktuella länderna, och man där-
för kan förvänta sig samma dateringssätt 
som förekommer här ovan (i de europeis-
ka exemplen). Dessutom sker en stor del 
av korrespondensen på europeiska språk, 
vilket ju för övrigt utgör en del av det 
nämnda inflytandet. 

Kort sammanfattning 
Sammanfattningsvis ser man att det vanli-
gaste sättet i hela världen att datera offi-
ciella brev på europeiska språk tycks vara 
med månadens namn utskrivet, och den 
klart dominerande ordningen (utom i 
Nordamerika) dag-månad-år, oavsett om 
månaden står med namn eller nummer. 
Detaljer som prepositioner, stor eller liten 
bokstav på månadsnamnet etc. visar ten-
denser att följa med språken från land till 

land, men antalet exempel är ju inte så 
stort. 

1 USA daterar man som sagt månad-dag-
år. Även i Kanada används den ordningen 
då man skriver på engelska, det ena offi-
ciella språket, men på det andra, franska, 
skriver man dag-månad-år som i Frankri-
ke. Av brevsvaren (skrivna på engelska) 
är emellertid fyra daterade med USA:s 
ordning: Mexikos, Brasiliens, Algeriets 
och Spaniens, så USA:s påverkan i denna 
sak är ingalunda begränsad till Amerika. 

1 Kina och Japan daterar man sedan gam-
malt år-månad-dag, men där har man ju 
helt andra skrivsystem än här. Dock be-
handlas årtal i kinesiska som fristående 
enheter ungefär som i svenska, och i ja-
panska tidningar skrivs datum numera ofta 
på en rad från vänster till höger högst upp 
på sidan. 

1 arabiska, slutligen, har man alfabetisk 
skrift, som i svenska, men man skriver 
från höger till vänster. Vidare daterar man 
brev i övre högra hörnet med ordningen 
dag-månad-år. 

Morfologiska funderingar 
En siffra är ett logogram, dvs, ett grafiskt 
tecken, vilket utläses som ett helt ord. Då 
man sätter samman flera siffror till ett tal, 
måste dock hela talet betraktas som ett 
odelbart logogram, vare sig det rör sig om 
ett heltal eller ett decimal- eller allmänt 
bråk. För att talets hela kvantitet ska 
framgå, måste det utläsas helt och hållet 
(även om det fonetiskt kan ske på mer än 
ett sätt), och varje liten del (siffra, kom-
ma, bråkstreck etc.) påverkar genom sin 
placering de andras bidrag till helheten. 

När det gäller datum, kan dessa också 
betraktas som odelbara enheter, men här 
finns även förkortade former, som an-
vänds när resten är underförstådd. Så kan 
"den fjärde", "den fjärde i sjätte" och 
"den fjärde i sjätte (nittonhundra) tjugo- 
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tre" syfta på samma dag. Dags- (och må-
nads-)numrets ordningstaissuffix samt 
kontexten upplyser lyssnaren om att det 
rör sig om den 4/6 1923. 

Det ovan sagda gäller i svenskan samt i 
någon mån i flera av de undersökta språ-
ken. Dock är det kanske inte så vanligt att 
muntligen uttrycka månaden som ett ord-
ningstal. Vad som är intressant är i stället 
att man börjar med dagen och slutar med 
året, i alla exemplen i undersökningen 
utom det kinesiska och det japanska. Den 
minsta enheten sätts alltså först, och den 
största sist, 1 motsats till vad som sker i ett 
tal i det decimala talsystemet (i skrift). 1 
datum förekommer (om man har tvåsiff-
rigt eller utelämnat årtal) endast en- och 
tvåsiffriga heltal, och som bekant kan man 
i många språk utan vidare urskilja namnen 
på de flesta siffror, som ett flersiffrigt tal 
består av, som delar i den fonetiska reali-
seringen av hela talet. 

Pratar man sedan tyska, norska eller dans-
ka och delar upp orden i morfem, så finner 
man att t.o.m. talet 10 (ev. 12) består de 
positiva heltalen av ett morfem. 1 fortsätt-
ningen gäller, att så snart entalssiffran inte 
är noll, så kommer dess motsvarande mor-
fem före tiotalsmorfemet i den fonetiska 
realiseringen. Om man således uttalar 
"21.2.85" (förutsatt att det är möjligt) på 
tyska, kommer dagsnumrets entalssiffra 
först och årtalets tiotalssiffra sist, dvs, ord-
ningen är helt omkastad mot då man säger 
"åttiofem noll-två tjugoett". 

Den ovannämnda morfemordningen före-
kommer, för talen 11 (ev. 13) tom. 19, i 
svenska, engelska, de romanska språken 
och, kanske allra tydligast, i finskan, där 
entalsmorfemen sitter som lätt avskilj bara 
prefix även i orden för '11' och '121 . 

Denna brist på konsekvens mellan tal och 

skrift kanske bidrar till att fördunkla det 
faktum, att man logiskt sett bör skriva 
årets nummer först och dagens nummer 
sist i datum om man skriver tal som vi gör, 
enligt ett positionssystem med den största 
enheten först och den minsta sist. Emel-
lertid är det nog mest vanans makt som 
gjort att den internationella standarden 
inte införts i fler länder, och här i Sverige 
har vi ju vant oss att skriva (och säga) 84-
06-24 etc. sedan 1947 med hjälp av folk-
bokföringsnumren. 

Pressklipp 
1 anslutning till föregående artikel vill vi 
visa följande klipp ur en Konsumannons 
ur Dagens Nyheter den 13 februari 1986: 

Telefonterror! 
Trevlig Alla hjärtans dag! Hoppas du som 
läser det här inte har telefonnummer 
8602 13. Dagens datum alltså. Efter att ha 
hört följande historia föreslår Spalten, att 
Sverige börjar skriva datum som förr. En 
enda tjänar på nya modellen - televerket. 

Konsum Högdalen har telefonnummer 
från 860120 till 860128. Den tjugonde 
januari började det. Man ringde om allt 
mellan himmel och jord. Inskolningstid på 
dagis till exempel. Rikskriminalen hörde 
av sig om dödsfall. Det beställdes prenu-
merationer. Cecilia, Margareta och Ulla, 
som turas om i växeln, tog emot mer än 
hundra extra samtal varje dag. 

Första dagen fattade de inte varför alla 
ringde så fel. Så småningom gick det upp 
ett ljus. Folk läste datum som telefonnum-
mer på telefonmeddelanden och brev! 

Terrorn fortsatte i tre veckor. Tur för vår 
säkerhet, att det aldrig kan bli år, månad 
och dag 90000 
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Alvar Ellegård Translitterering av andra alfabet 
Främmande skrift kan återges på olika sätt med vårt alfabet: 
man kan överföra tecken för tecken, translitterera, eller åter-
ge den ungefärliga ljudbilden, fonetisera. Här diskuterar pro-
fessor Alvar Ellegård vilka överväganden som måste göras 
när man ska välja bland olika sätt att överföra t.ex. ryska, 
arabiska, japanska namn till svensk text. 

År 1668 publicerade en engelsk biskop vid 
namn John Wilkins, medlem av det be-
römda Royal Society, ett förslag till ett 
världsspråk. Han kallade det An Universal 
Character. Det bestod av en ideografisk 
skrift konstruerad enligt fullständigt ratio-
nella principer. Wilkins använde ett fyrtio-
tal grundsymboler som han ansåg skulle 
representera den mänskliga erfarenhetens 
huvudområden. Vart och ett av dessa upp-
delades i sin tur i ett tiotal "släkten" och 
dessa i lika många "arter". Med hjälp av 
de fyrtio grundtecknen och underavdel-
ningarnas systematiska modifikationer och 
tillägg kunde Wilkins sålunda direkt bilda 
40 x 10 x 10 = 4000 olika begrepp. Ytterli-
gare begrepp kunde sedan bildas genom 
sammansättning. 

Fastän Wilkins främsta syfte var att skapa 
ett allmängiltigt skriftligt kommunika-
tionsmedel, fann han också på ett sätt att 
läsa sina tecken fonetiskt som vokaler och 
konsonanter. Hans "talspråk" byggde allt-
så på "skriftspråket", inte tvärtom. 

Wilkins hävdade att hans språk skulle vara 
mycket lättare att lära än ett vanligt natur-
ligt språk. Han skulle inte heller ha varit 
den rationalist han var, om han inte också 
hade kvantifierat lättheten. "Fyrtio gånger 
lättare än latin", skrev han. Han fick dock 
föga framgång, utom i så måtto att filoso-
fen Leibniz fascinerades av hans idéer. 
Tack vare Leibniz har de nog också givit 
en del impulser till den moderna logikens 
formelspråk. 

Senare tiders entusiaster för konstgjorda 
språk som esperanto, ido, interlingua och 
andra har varit betydligt mindre radikala 
än Wilkins. De utgår inte från rationella 
grundprinciper, utan från ett eller flera 
naturliga språk, som sedan på olika sätt 
systematiseras och förenklas. Men inte 
heller de har lyckats. Trots att jordens 
länder nu är mycket mer beroende av var-
andra än någonsin tidigare, sammanvävda 
med varandra i ett tätt nätverk av materi-
ellt och kulturellt utbyte, saknar vi fortfa-
rande ett gemensamt språk. 

Gemensamt alfabet en utopi 
För överskådlig tid framåt måste vi nog 
leva med olika nationalspråk. Går det då 
inte, frågar man sig, att åtminstone åstad-
komma en standardisering av skriftsyste-
men för de olika språken, så att vi alla 
nyttjar samma alfabet? Det skulle undan-
röja ett betydande första hinder för att ge 
sig i kast med inlärningen av språk som 
ryska, arabiska, japanska. Men tyvärr 
måste nog svaret också här bli nej. Det 
egna skriftsystemet är alltför nära knutet 
till den egna kulturella identiteten, till reli-
gionen, till ideologin. För övrigt skulle re-
dan kostnaderna för en omställning bli 
astronomiska. Hundratals miljoner män-
niskor skulle behöva omskolas i en allde-
les grundläggande färdighet, den att läsa 
och skriva. Miljoner böcker skulle behöva 
nytryckas. 

Vi måste alltså fortsätta att leva i en värld 
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där inte bara språken, utan också skriv-
tecknen för språken är olika. Vi får sätta 
målen för vår strävan mot internationalise-
ring av kommunikation ännu lägre. Den 
uppnåeliga nivån, anser jag, är internatio-
nella normer för hur man återger geogra-
fiska och andra egennamn när man över-
flyttar dem från deras ursprungsspråk till 
sitt eget alfabet. Eftersom orden i alla 
språk byggs upp av ett begränsat antal - 
några dussin - vokaler och konsonanter, 
bör detta inte möta oöverstigliga hinder. 
Då vidare de allra flesta språk har ett fo-
netiskt baserat skrivsystem, alfabetiskt el-
ler stavelsebaserat, kan återgivningen ske 
genom translitterering, alltså överflyttning 
bokstav för bokstav. Med den kinesiska 
skriften går detta förstås inte. Men kines-
erna har sedan några decennier tillbaka 
löst den knuten för oss, genom att själva 
stadfästa hur de vill ha sitt språk skrivet 
med det latinska alfabetet. De kallar detta 
skrivsätt pinyin. Det används i Kina mest 
som ett hjälpmedel i småskolan att lära ut 
det peking-kinesiska uttalet av de genuina 
kinesiska skrivtecknen. Avsikten är alltså 
inte, åtminstone inte för närvarande, att 
mer allmänt övergå till latinsk skrift. 

Redan innan kineserna beslöt sig för att 
använda det latinska, och inte exempelvis 
det ryska, alfabetet till sitt pinyin, var vårt 
latinska alfabet det ojämförligt mest sprid-
da i världen. Räknat i antalet texter som 
årligen trycks är överlägsenheten oerhörd. 
Med textmängden som mått torde de vik-
tigaste övriga alfabeten kunna ordnas i 
följande rangordning: ryska, japanska, 
arabiska, indiska alfabet (främst devana-
gari), koreanska, grekiska, hebreiska. Det 
är därför bara dessa alfabets translittere-
ring till vårt (en term för detta som ibland 
används är "romanisering") som jag tän-
ker diskutera här. Och naturligtvis är det 
främst translitterering av namn som det är 
fråga om. 

De nationella stavningarna 
Många kanske frågar sig varför detta över 
huvud skulle vara ett problem. Gäller det 
inte bara att ta reda på hur ett namn utta-
las på det främmande språket, och sedan 
så gott som sig göra låter återge det med 
våra vanliga bokstäver? Och har man inte 
gjort detta sedan urminnes tid? 

Jo, visst har man gjort det. Men det är 
ingen bra lösning i vår internationaliserade 
värld. Den är för övrigt problematisk ock-
så om vi bortser från internationaliserings-
aspekten. Ursprungsspråket innehåller 
ofta ljud som inte har någon klar motsva-
righet i vårt eget språk. Det är välkänt att 
t.ex. många östasiatiska språk inte gör 
samma skillnad mellan Il! och In som vi. 
Skall vi då skriva deras namn med 1 eller 
med r? Och i arabiskan finns flera olika 
sorters k-ljud, t.ex., ett vanligt, och ett 
bakre, uttalat närmare struphuvudet. Det 
vanliga återges då naturligtvis med k. Men 
hur gör man med det bakre? Svenska tid-
ningars sätt att skriva namnet på den liby-
ska ledaren visar att valet inte är själv-
klart. En del skriver Khaddafi, andra Ga-
daffi, ytterligare andra Kadafi eller Qad-
dafi. Det är förvillande och orationellt. 

Men den stora svagheten är bristen på 
internationell överensstämmelse. Det la-
tinska alfabetet utnyttjas på olika sätt i 
olika språk. Detta är oundvikligt: olika 
språk har olika språkljud, och ofta fler än 
de två dussin som har särskilda bokstäver i 
det latinska alfabetet. Detta saknar t.ex. 
tecken för sje-liknande ljud. För att återge 
detta ljud använder man sig därför av 
bokstavskombinationer. Men de är olika 
från språk till språk: sj i svenskan, sh i 
engelskan, sch i tyskan, ch i franskan, sc(i) 
i italienskan, sz i polskan, s i ungerskan 
(som skriver "vanligt" s med sz!). Samma 
gäller för tje-ljudet. Följden blir att en 
berömd rysk författare i Sverige skrivs 
Tjekhov, i engelskan Chekhov, i franskan 
Tchekhov, i tyskan Tschechov och i itali-
enskan Ciecov. 
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Är detta egentligen någon större besvär-
lighet? Ja, det är det. Låt oss först betrak-
ta den allmänne tidningsläsaren. Tidning-
arna får sina nyheter via nationella och 
internationella nyhetsbyråer - i Sverige till 
alldeles övervägande del engelsk-ameri-
kanska. Om då olika byråer har olika sätt 
att återge namnen, blir läsaren i värsta fall 
inte klar över att olika notiser handlar om 
samma plats eller person. Under alla om-
ständigheter blir han förvirrad: hur skall 
det vara egentligen? Vill han så veta mera 
och går till sin uppslagsbok, vet han inte 
var han skall leta: under tj, ch eller ci? 
Vidare: hur skall han kunna finna platser 
på sin världskarta, när varje kartverk - 
som nödvändigtvis måste lita till interna-
tionella källor - har sina egna namnåter-
givningsprinciper (om det har några prin-
ciper alls!). 

Ännu värre är det för forskaren, som ju 
ständigt har att arbeta med litteraturrefe-
renser i avhandlingar och i tidskriftsartik-
lar. Helst bör han vara förtrogen med var-
je lands särskilda återgivningsprinciper för 
att kunna identifiera sina ryska, japanska 
eller arabiska referenser. 

Gemensam, internationell 
translitterering för dagligt bruk 
Alltså: vi behöver en internationell stan-
dard för transkribering och translitterering 
av främmande skriftsystem. 1 en viss me-
ning har arbetet redan påbörjats. Den in- 
ternationella 	standardiseringsorganisa- 
tionen ISO har sedan länge fastställt flera 
internationella standarder för translittere-
ring. Men tyvärr har ISO än så länge bara 
ägnat sig åt vad man kallar "stringent 
conversion", där utgångspunkten är att 
man har dubbel översättbarhet, och låter 
varje tecken i den ena skriften motsvaras 
av ett och endast ett tecken i det andra. 
Eftersom nu olika skriftsystem har olika 
antal tecken, innebär detta att man anting-
en måste införa helt nya tecken i det fatti- 

gare alfabetet, eller förse de gamla med 
accenter, punkter och cediljer ("diakri-
tiska tecken"). 

Båda utvägarna används i de strikta trans-
littereringar som ISO stadfäst för t.ex. rys-
ka, och som företrädesvis används i sven-
ska vetenskapliga bibliotek. Här får man 
följaktligen lära sig att slå upp Tjekhov 
under C, noga räknat é. 

Men i vanligt boktryck eller i tidningar 
faller diakritiska tecken bort eller placeras 
fel. Detta gör systemet näst intill oanvänd-
bart för dagligt bruk. Vad vi därför be-
höver är ett internationellt system som 
kan fungera i dagligt bruk - vad ISO kallar 
"simplified conversion". 1 ett sådant sys-
tem måste man så mycket som möjligt 
undvika diakritiska tecken. Detta leder till 
att man blir tvungen att låta kombinatio-
ner av bokstäver representera vad som i 
ursprungssystemet är ett enda tecken. Ett 
rationellt sätt är att låta någon bokstav 
(vanligen h) fungera huvudsakligen som 
kombinationselement. Den blir en sorts 
joker i bokstavsleken. 

Kombinationsprincipen är naturligtvis ing-
enting nytt. Den används i nästan alla 
språk för att återge ljud som saknas i det 
språk för vilket alfabetet är gjort. Ofta 
uppstår kombinationsbeteckningarna som 
en följd av språkets historiska utveckling. 
Som exempel kan vi - utom sje-ljud och 
tje-ljud - ta eau i franskan som beteckning 
för å-ljudet. 

Ingen skall föreställa sig att det blir lätt att 
genomföra ett internationellt system. Att 
varje land nu använder sitt eget beror ju 
på att man då med sin stavning också di-
rekt anger uttalet. En italienare vet någor-
lunda hur han skall utläsa Ciecov, engels-
mannen hur han skall utläsa Chekhov. Det 
är bara i det internationella umgänget som 
förvirringen uppstår. Men i vår internatio-
naliserade tid är detta faktiskt inte så 
"bara". 
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Translitterering, 
inte fonetisering 
Den direkta "utläsbarheten" måste up-
penbarligen offras i ett internationellt, 
standardiserat system. Detta måste vara 
ett verkligt translittereringssystem, där 
man i princip återger skriften bokstav för 
bokstav. Det blir inte ett fonetiseringssys-
tem som skulle utgå från hur ordet låter. 

Men detta offers storlek bör inte över-
drivas. Indirekt utläsbarhet är ju vad vi får 
acceptera och leva med för praktiskt taget 
alla främmande språk som använder vårt 
eget alfabet. Ty ingen har väl drömt om att 
skriva New York som Njo Jcik (eller mer 
som de själva säger, Nujåk) eller Marseille 
som Marsäj. Vi låter t.o.m den polske 
Szulc behålla sin egen stavning, trots att 
hans namn uttalas som sin tyska motsva-
righet Schultz (alltså Sjolts!). Vinsten med 
standardiseringen är betydligt större än 
den kostnad i extra ansträngning som det 
innebär att lära sig hur man egentligen 
skall uttala Chekhov och Zhdanov, för att 
inte tala om Khrushchv. 

Vilket translittereringssystem skall vi då 
använda? Här uppstår konflikter och in-
tressemotsättningar. Engelsmän och ame-
rikaner tycker förstås att ch är bättre än 
franskans tch eller italienskans ci för rys-
kans begynnelsebokstav i Chekhov. Och 
fransmännen vill säkert fortsätta med att 
skriva Oued för det arabiska ord som 
engelsmännen vill skriva Wadi. 

Lösningen på detta problem tycker jag är 
ganska självklar. Låt ursprungslandet 
självt bestämma vilket system det vill att 
andra skall använda. Det är vad kineserna 
redan kan sägas ha gjort i och med sitt 
pinyin. Och i Sovjetunionen, som ju om-
fattar folk med många olika språk och 
skriftsystem, har man redan ett officiellt 
system för translitterering av sin kyrilliska 
skrift till latinskt. Det liknar mycket det 
mest använda engelska, så när som på att 
ryssarna använder c och j på ställen där 

engelsmännen föredrar ts och y. 

Ursprungslandet har ett naturligt intresse 
av att välja en translitterering som blir så 
allmänt läsbar som möjligt. Så som värl-
den nu ser ut innebär detta oundvikligen 
att de engelska stavningssätten får en stark 
genomslagskraft. Den officiella ryska 
translittereringen bär syn för sägen. 1 ännu 
högre grad kan man vänta sig detta för 
japanskan, där för övrigt praktiskt taget 
hela västvärlden nu för tiden följer ameri-
kanerna i att skriva t.ex. Tokyo, inte To-
kio (som vi i Sverige gjorde före andra 
världskriget), och Yokohama, inte Joko-
hama. 

Problemen blir större när det gäller den 
arabiska skriften, eftersom den används 
inom en hel rad olika suveräna stater, och 
vidare inte bara för det arabiska språket, 
utan också för helt obesläktade språk som 
persiska och urdu. Och mot en möjlig 
fransk slagsida i Algeriet, Tunisien och 
Marocko kan man vänta sig en motsvaran-
de engelsk i Egypten, Sudan och Saudiara-
bien. Men det gemensamma intresset av 
att etablera en internationell standard är 
kanske starkt nog att övervinna olika sär-
intressen. 

När man accepterar translittereringsprin-
cipen får man också acceptera en del egen-
domligheter när det gäller återgivning av 
vad som är lånord i det språk som skall 
translittereras. När ryssarna återger väs-
terländska språk translittereras de sanner-
ligen inte. De fonetiserar, precis som vi 
alla har gjort intill nu. När därför en tysk 
vid namn Stern blivit ryss skriver han sitt 
namn fflTepH, vilket vi skulle translitterera 
som Shtern, om vi går efter den officiella 
ryska normen för translitterering till latin-
ska bokstäver. Om vi sedan skall omnäm-
na denne ryss bör vi låta honom behålla 
den stavningen, precis som vi låter Schultz 
vara Szulc sedan han blivit polack. 

Det bör kanske tilläggas att principen om 
translitterering inte behöver leda till att vi 
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överger skrivningar som blivit verkliga 
lånord. Lika väl som vi av gammal tradi-
tion skriver Florens, inte Firenze, Lissa-
bon, inte Lisboa, så kan vi gott fortsätta 
att skriva Jerusalem, inte efter hebreiskan 
Yerushalayim. Inte heller behöver vi ta 
över kinesernas pinyinskrivning för sin hu-
vudstad Beijing, utan kan gott fortsätta 
med att använda den form som blivit 
svensk, nämligen Peking. Men de här un-
dantagen blir få: de flesta orterna i Kina 

har ju bara kinesiska namnformer. 

En sådan här internationell standardise-
ring bör givetvis ske via ISO. Men organi-
sationen måste övertygas om det stora be-
hovet av en "simplified conversion", den 
enda som kan få allmänt genomsiag och 
användas i böcker och tidningar. Jag tyc-
ker att de svenska representanterna i orga-
nisationen, gärna i samverkan med övriga 
skandinaver, bör ta ett sådant initiativ. 

Britta Eklund Om särskrivning av sammansatta 
ord 
Varför ökar bruket att skriva sammansatta ord som flera ord 
och vilka blir effekterna? Problemen diskuteras av Britta 
Eklund som har lång erfarenhet som lärare i grundskolan och 
dessutom är doktorand vid institutionen för nordiska språk 
vid Umeå universitet. 

Vid standardprov i svenska för årskurs 9 
höstterminen 1985 valde många elever vid 
min skola uppsatsämnet Ett barndomsmin- 

Åtskilliga av dem återgav rubriken på 
följande sätt: Ett barndoms minne eller 
t.o.m. Ett barn doms minne. Vid jämförel-
se mellan utkastet, "kladden", och den 
färdiga uppsatsen kunde jag också lägga 
märke till att särskrivningarna i utkastet 
oftast fanns kvar i det renskrivna arbetet, 
medan stavfelen däremot inte sällan korn-
gerats.  

särskrivningar av typen hallon sylt, som är 
den vanligast förekommande, men även 
typen sommar-lov är mycket vanlig. Dessa 
båda typer kallar jag horisontell särskriv-
ning utan bindestreck respektive med bin-
destreck. Som särskrivning räknar jag ock-
så den typ, där bindestreck saknas i rad-
slut och jag kallar den vertikal särskriv-
ning. 

Utan att ha företagit någon mera ingående 
undersökning kan jag naturligtvis varken 
bekräfta eller förkasta de försök som 

Som lärare undgår man numera knappast gjorts att finna orsakerna till särskrivning i 
att i elevernas skriftliga arbeten stöta på skolelevers skriftspråk. Det är för övrigt 
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också möjligt att många olika faktorer 
gynnar den felaktiga särskrivningen. Vad 
jag kan göra är att referera de förklaringar 
som har givits och själv föreslå ytterligare 
en möjlighet att förstå särskrivandet i 
skolan. 

Ingrid Pettersson har i uppsatsen Särskriv-
ning, analys av ett språkfel (Lund, 1972) 
prövat i vilken utsträckning ett antal 
språkliga faktorer kan tänkas påverka 
mellanstadieelever till särskrivning. Hon 
finner att den största procentuella skillna-
den mellan särord och samord gäller me-
delantalet stavelser i sammansättningens 
förled och menar därför att flerstavig för-
led torde vara den starkast bidragande 
faktorn. Att en sammansättning inte är 
lexikaliserad, som t.ex. industristäderska, 
nämner hon därnäst och antar att eleverna 
upplever sådana sammansättningsleder 
som fristående ord. Pettersson finner ock-
så att ett diakritiskt tecken, t.ex. en accent 
eller ringen över å, kan locka till särskriv-
ning av efterleden, eftersom eleven kan 
tänkas göra uppehåll för att exempelvis 
sätta ut ringen över bokstaven å i förle-
den. Dessutom tror Pettersson att faktorer 
som substantivisk förled, ett s.k. genitiv/ 
partitivförhållande mellan för- och efter-
led som i medlemskort och sammansatt 
för- och/eller efterled kan tänkas utlösa 
särskrivning. 

Den moderna läs- och skrivinlärningen 
pekar Ann-Margreth Sandberg, Umeå 
(1984), på som den främsta orsaken till 
hennes högstadieelevers särskrivning. På 
lågstadiet lär sig eleverna att läsa och skri-
va sammansatta ord med bindestreck mel-
lan sammansättningslederna. Så småning-
om försvinner bindestrecket, men elever-
na fortsätter att skriva lederna åtskilda. 
Svårigheten att med den nya handstilen 
binda ihop vissa bokstäver anser Sandberg 
också vara en bidragande orsak liksom på-
verkan från engelskan och svenskans ut-
veckling från ett syntetiskt till ett mer ana- 

lytiskt språk, en utveckling mot större ord-
rikedom, som enligt Sandberg rimligtvis 
också borde drabba de sammansatta or-
den. 

Kent Larsson redovisar i boken Skrivför-
måga (1984) felaktig särskrivning som det 
vanligaste rättstavningsfelet hos de av ho-
nom undersökta grundskole- och gymna-
sieeleverna. Han konstaterar att felet görs 
proportionellt lika ofta av svaga och star-
ka, äldre och yngre elever, och att det är 
lika vanligt hos flickor och pojkar obero-
ende av socialgruppstillhörighet. Larsson 
ser särskrivningen som ett symptom på 
försenad språkutveckling, eftersom ele-
verna inte kan dela upp språket i ord på 
rätt sätt. Han anser att eleverna måste läsa 
och skriva mer i skolan och att lärarna 
måste följa upp felen bättre. 

1 de klasser på högstadiet som jag har 
undersökt har vid fri skrivning särskrivar-
na oftast varit flera än icke-särskrivarna. 
Vid diktamen har däremot förhållandet 
ofta varit det motsatta. Det är tydligt att 
diktamen med dess markering av en enda 
huvudaccent i sammansatta ord betyder 
mycket för elevernas förmåga att identi-
fiera sammansättningar. Frågor från ele-
verna som "Är det ett eller två ord?" eller 
"Ska det vara bindestreck mellan orden?" 
är också vanligare när de själva produ-
cerar text. Däremot tycks de sällan vara 
tveksamma om var morfemgränserna går, 
eftersom de med få undantag särskriver 
vid morfemgränserna. När man frågar ele-
verna varför de särskriver blir svaren ofta 
"Det vet jag inte" eller "Annars blir ju 
ordet så långt", vilket antyder att ordläng-
den kan ha en viss betydelse i samman-
hanget. Dessutom har jag lagt märke till 
att många elever har svårt att i skrift upp-
fatta den semantiska skillnaden mellan en 
ordfogning som tjock skalle och samman-
sättningen tjockskalle. Övningar med så-
dana jämförelser har emellertid givit täm-
ligen goda resultat. 
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Som en möjlig förklaring till den starka 
tendensen bland skolungdomar att sär-
skriva skulle jag vilja peka på de mönster 
som de dagligen möter i synnerhet i mass-
media. Även om språket i massmedia san-
nolikt inte påverkar det individuella 
språkbruket i nämnvärd omfattning, så 
torde alla kunna vara ense om massmedias 
exklusiva förmåga att snabbt och effektivt 
sprida språkliga nyheter. Stavningen av 
ordet dags som dax är bara ett av många 
exempel på detta. Både i talat och skrivet 
språk lägger vi märke till det som är nytt 
och ovanligt och lockas att själva använda 
det. Rimligtvis torde den yngre lyssnaren 
eller läsaren vara mer benägen att okri-
tiskt använda sig av den språkliga nyheten 
än den äldre, mer erfarne. 

1 TV påminner RIKS SKATTE VERKET 
i en vertikal särskrivning om arbetsgivar-
avgiften, och i dagstidningen finns både 
horisontella särskrivningar i form av rubri-
ker som SERIETIDNINGS REA och 
CHEOPS-PYRAMIDEN och vertikala 
som UNGDOMS KONTO och PRE-
SENT KORT. Högstadieeleven, som var-
je dag på sin väg till och från skolan passe-
rar skyltar med särskrivningar som 
SLÖJD HÖRNAN och TURIST INFOR-
MATION och som i en lärobok finner den 
vertikalt särskrivna rubriken DITT HIS-
TORIE STUDIUM, kan knappast kland-
ras när han eller hon använder mönstret i 
sin egen skriftliga produktion. Vertikalt 
särskrivna namn på vardagsvaror torde 
också kunna spela en icke oväsentlig roll i 
sammanhanget. FIL MJÖLK, HAVRE 
GRYN, VETE MJÖL och APELSIN 
JUICE är bara några få av ett stort antal 
exempel på särskrivna namn på vanliga 
vardagsvaror. Dessa iakttagelser har sna-
rast förstärkt mitt antagande att många 
läsare, och då inte endast ungdomar, 
lagrar de särskrivna ordbilderna och sedan 
använder mönstret när de själva skriver. 

Min erfarenhet är också att många är helt 
omedvetna om att de särskriver. 

Om det är så att läsaren, trots särskriv-
ningen, uppfattar ett ord som en samman-
sättning, innebär särskrivningen kanske 
endast att större skrivutrymme tas i an-
språk och att den språkligt uppmärksam-
me läsaren blir irriterad. Om däremot osä-
kerhet om accentueringen uppstår och 
sammansättningslederna kommer att upp-
fattas som fristående ord, måste läsaren 
bli osäker i sin avkodning och risken för 
missuppfattning öka. 1 all synnerhet måste 
detta gälla de fall då sär- eller samman-
skrivning har betydelseskiljande funktion. 
Särskrivning av t.ex. ordet särtpotatis inne-
bär ju en drastisk syntaktisk förändring 
med en helt annan betydelse som följd: 
sätt potatis! För att innebörden i t.ex. stor 
mans dräkt, stor mansdräkt och stor-
mansdräkt skall förbli entydig fordras det 
följaktligen att man slår vakt om hur sven-
ska ordbildningsregler manifesteras i 
skrift. 

Även om problemet i första hand torde 
vara språkpedagogiskt och inte någon 
större språkriktighetsfråga, anser jag att 
det krävs insatser av de språkvårdande in-
stitutionerna för att förhindra att särskriv-
ningen får fast fäste i vårt skriftspråk. Lä-
rarna måste naturligtvis korrigera den fel-
aktiga särskrivningen i elevernas skriftliga 
arbeten och i sin undervisning visa att ett 
till synes obetydligt regelbrott som sär-
skrivning av sammansatta ord kan försvåra 
den språkliga kommunikationen. Det är 
naturligtvis också utomordentligt viktigt 
att eleverna läser och skriver mycket, men 
det är också viktigt att de får tillgång till 
klara och entydiga regler, som ger dem 
den formella säkerhet som fordras för att 
effektivt kunna delta i den skriftliga kom-
munikationen i dagens och morgondagens 
samhälle. 
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Skrifter till förmånspris 
Språkvårds läsare erbjuds att köpa ytterligare fyra av skrifter-

na i nämndens skriftserie till kraftigt reducerade priser. 

Turistord i Norden 
För att underlätta språkförståelsen för alla 
som reser inom Norden utgav de nordiska 
språknämnderna år 1970 ordlistan Turist-
ord i Norden. Den omfattar sex inhemska 
språk: danska, finska, färöiska, isländska, 
norska och svenska (tyvärr inte grönländ-
ska och samiska). Listan ger ca 500 be-
grepp som berör resor, färdmedel, hotell, 
restauranger, pass, försäkring, pengar, 
nöjen mm. De danska, finska, färöiska, 
isländska och norska beteckningarna för 
varje begrepp finns samlade under det 
svenska uppslagsordet, men hela det sam-
lade ordförrådet har dessutom ordnats al-
fabetiskt, så att var och en som kan ett av 
språken lätt finner det sökta ordet med 
hjälp av hänvisningarna. Den lilla prakti-
ska boken säljs nu för 10 kronor. 

Språk i Norden 1982 
De nordiska språknämnderna och Nordis-
ka språksekretariatets gemensamma års-
skrift Språk i Norden började utges 1970. 
Restupplagorna av volymerna 1970-1981 
har tidigare realiserats, och vissa av dem 
kan fortfarande fås från Svenska språk-
nämnden för 10 kronor per volym. Nu 
realiseras också årsskriften för 1982 till 
samma pris. Språk i Norden 1982 inleds 
med tre uppsatser om isländskans och fär-
öiskans ställning och roll i det övriga Nor-
den av Baldur J6nsson, J6han Hendrik W. 
Poulsen och Gun Widmark. Vidare venti-
lerar Pirkko Ruotsalainen språkliga syn-
punkter på finnarnas delaktighet i det nor-
diska samarbetet. Bengt Loman bidrar 
med en innehållsrik uppsats med• titeln 
"Idéer och motiveringar i nordisk språk-
planering under de senaste hundra åren", 
och slutligen diskuterar Svenn Fosseng 
grannspråksundervisningen i skolan som 

en nödvändig förutsättning för nordisk 
språkförståelse och nordiskt samarbete på 
olika områden. Årsskriften avslutas som 
vanligt med korta redogörelser för det 
nordiska språksamarbetet och de nordiska 
språknämndernas verksamhet, anmälning-
ar av nyutkommen litteratur av intresse 
för språkvården samt förteckningar över 
nya ordböcker och ordlistor, särskilt inom 
skilda fackområden. 

Språkvårdsstudier 
Antologin Språkvårdsstudier innehåller en 
rad intressanta uppsatser som med ett un-
dantag tidigare har publicerats i Språkvård 
under åren 1967-1974. Den utkom 1974 
och säljs nu till förmånspriset 10 kronor 
inklusive moms. 1 boken ingår följande 
fjorton uppsatser: 
Bertil Molde, Språkvården och språket 
Gunnar Ljusterdal, Språkvård i riksdags-

protokollet 
Hans Karlgren, Konsten att undertrycka 

information 
Einar Selander, Om att uttrycka sig exakt 
Einar Selander, Teknisk terminologi - en 

nationell eller internationell angelägen- 
het 

Bengt Sigurd, Språkvården i den nya kom-
munikationssituationen 

Gun Widmark, Generationsskillnaderna i 
språket 

Margareta Westman, Vanliga och ovanliga 
ord 

Bengt Kinnander, Ett nyord i närbild 
Catharina Grunbaum, Ordet miljö - i oli-

ka miljöer 
Sigurd Fries, Harry Martinson och språket 
Karl -Hampus Dahlstedt, Den nordiska 

språkgemenskapen 
Bertil Molde, De nordiska språkens ställ-

ning - nuläge, framtidsperspektiv 
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Olavi Korhonen, Den samiska språkvår-
dens problem 

Tidigare förmånserbjudanden 
Följande skrifter i nämndens skriftserie 
kan fortfarande köpas till de nedan nämn-
da reducerade priserna: 

Tradition och förnyelse inom språket 
av Elias Wessén (andra tryckningen 
1963), pris 10 kronor. 
Språkvård, 19 uppsatser utgivna till 
nämndens tioårsjubileum 1954, pris 10 
kronor. 

15. Svenskan i Finland av Olav Ahlbäck 
(andra upplagan 1971), pris 10 kronor. 
Språket i Lund av Ingemar Ingers 
(andra upplagan 1970), pris 10 kronor. 
Spra'kriktighet och stil av Elias Wessén 
(andra upplagans tredje tryckning 
1970), pris 10 kronor. 

25. Språket i Härnösand av Torsten Buchi 
(andra tryckningen 1970), pris 10 kro-
nor. 

34. Svensk ord bildning av Ragnhild Söder-
berg. (andra uppl. 1971), pris 10 kro-
nor. 

36. Nämnden för svensk språkvård 1944-
1969 av Nils Hänninger, pris 10 kro-
nor. 

40. Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 
1900-tal av Carl Ivar Ståhle (1970), pris 
10 kronor. 
Svensk prosastil under 1700-talet av 
Rolf Hillman (1970), pris 10 kronor. 
Språk i Norden 1970. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1970), pris 
10 kronor. 

45. Språk i Norden 1971. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1971), pris 
10 kronor. 

47. Språk i Norden 1972. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1972), pris 
10 kronor. 

49. Språk i Norden 1973. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1973), pris 
10 kronor. 

Amerikasvenska av Nils Hasselmo 
(1974), pris 20 kronor. 
Språk i Norden 1974. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1974), pris 
10 kronor. 
Svenska Akademiens ordlista under 
100 år av Ture Johannisson och Gösta 
Mattsson (1974), pris 10 kronor. 
Språk i Norden 1975. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1975). pris 
10 kronor. 
Språk i Norden 1976. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1976), pris 
10 kronor. 
Språket i Göteborg av Bengt Holmberg 
(1976), pris 10 kronor. 
De nordiska spra'kens framtid, en kon-
ferensrapport redigerad av Bengt Sig-
urd (1977), pris 10 kronor. 
Språk i Norden 1977. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1977), pris 
10 kronor. 
Sjukvårdsspråk av Per A. Pettersson 
(1978), pris 10 kronor. 
Språket i Kalmar av Bo Magnusson 
(1978), pris 10 kronor. 
Språk i Norden 1978, Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1978), pris 
10 kronor. 
Språk i Norden 1979. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1979), pris 
10 kronor. 
Språk i Norden 1980. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1980), pris 
10 kronor. 
Språk i Norden 1981. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1981), pris 
10 kronor. 

Beställningar 
Skrifterna kan köpas till de angivna för-
månspriserna endast direkt från Svenska 
språknämnden. Om böckerna skall sändas 
per post tillkommer portokostnader, för 
en bok 7:50, för två—tre böcker 11:50 och 
för fyra—fem böcker 15:50. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 

språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 

Svenska Akademiens ordbok, SAOL = Svenska Akademiens 

Ordlista, tionde upplagan, om inget annat anges. 

Svenskalärare? 
Hur ska man ställa sig till bruket bland 
ungdomar att säga svenskalärare, tyska-
timme, engelskaboken i stället för svensk-
lärare, tysktimme, engelskboken, som det 
ju egentligen heter? Är detta vanligt i hela 
landet? 

Det här bruket förefaller att vara en verk-
lig språklig nyhet till skillnad från en hel 
del gamla språkdrag som har spritt sig ut i 
det allmänna skriftspråket och där vållar 
upprördhet. 

1 svenskan kan sammansättningar med 
substantiv på -a i förleden bildas på flera 
sätt. Olof Thorell anger i Svensk ordbild-
ningslära hur det går till: 

Bortfall av -a, som i flickskola, åskvä-
der. 
Slut-a ändras till -e, som i kedjereak-
tion, humlebo. 
Slut-a ändras till -u eller -o (egentligen 
gamla böjningsformer), som i salutorg, 
gatubråk och veckoslut, känsloliv. 
Slut-a behålls ofta i namn och vissa 
nyare lånord, som i amerikaflyg, mora-
kulla, eddadikt och villapris, dramalä-
rare, pizzabageri. 

Thorell påpekar också att -a behålls av 
tydlighetsskäl i en del tekniska ord, som 
massaproduktion, syraöverskott för att 
undvika sammanblandning med masspro-
duktion, syreöverskott. 

Utöver vad Thorell nämner finns en grupp 
substantiv, bildade med suffixet -a, som 
också gärna behåller detta -a i samman-
sättningar, som gympaskor, slarvabeteen- 

de, punkaproblem ('problem med punkte-
ring'), hallåafrisyr. 

Det hittills normala sättet att bilda 
sammansättningar med substantiveringar 
som svenska, spanska, ryska (om språken) 
har varit att följa regel 1) ovan: svensklä-
rare, spanskundervisning etc. 

Bildning utan -a medför dock att förleden 
sammanfaller med respektive adjektiv. 1 
de flesta sammansättningar med engelsk-, 
fransk-, svensk- och tysk- som anförs i 
SAOL 10 är förleden adjektiv (eller per-
sonbetecknande substantiv), som i 
engelskfödd, franskbröd, svenskbygd, 
tysksinnad. 

Om man går bakåt i tiden finner man i 
SAOL 8, som utkom 1923, två ord där 
svensk- hänför sig till språket: svensksprå-
kig och svensktalande. Det första är avlett 
av hela uttrycket "svenska språket" men 
det andra är en sammansättning. Den stora 
ordboken SAOB har inte hunnit fram till 
svensk och svenska, men i artiklarna om 
franska och ryska anges faktiskt franskata-
lande (från Bergroth, den finlandssvenske 
språkvårdaren, 1917) resp. ryskatalande 
(från 1893 till 1917) vid sidan av franskta-
lande och rysktalande. 

SAOBs tidigaste belägg på sammansatta 
substantiv med den aktuella betydelsen är 
såvitt jag kan finna rysklärare, ryskun-
dervisning; spansklärare, spanskundervis-
ning, alla från 1940-talet eller senare. 1 
SAOL 9, som utkom 1950, finns orden 
svensklärare, svensktimme, och i SAOL 10 
(1973) har tillfogats svenskundervisning 
samt engelsklärare. Det förefaller alltså 
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som om den typen av sammansatta sub-
stantiv inte har så gammal hävd i svens-
kan. 

Vad ungdomarna omedvetet tycks ha gjort 
är att i ett kanske inte helt stabilt läge, 
utnyttja den möjlighet som finns att skilja 
mellan svensk- och svenska- i sammansätt-
ningar på så sätt att svenska- används när 
språket avses och svensk- i alla andra sam-
manhang. Därigenom kan de skilja mellan 
t.ex. svenskproblem och svenskaproblem, 
mellan tyskvänlig och tyska vänlig. 

Oavsett vilka förklaringar man kan finna 
till detta nya (eller nygamla) bruk, så 
känns det onekligen som ett rent språkfel 
för många svenskar. Frågan är också hur 
pass utbrett det är. 

Bruket är känt från Stockholm, Uppsala 
och Sydsverige och numera även Dals-
land. 1 Kent Larssons Ordbok över sven-
ska elevtexter förekommer fyra samman-
sättningar med svenska- och fyra med 
svensk- av den aktuella typen. 1 Språkda-
tas konkordans till Bonniers romanutgiv-
ning 1980/81 förekommer tyskakursen två 

Nordisk språksekretariat sØker 

FØRSTEKONSULENT 
Den som blir ansatt, vii hovedsakelig få 
arbeidsoppgaver med tilknytning til gran-
nespråksundervisning og grannespråks-
forskning i de nordiske landene. Søkere 
bør ha akademisk utdanneise med mors-
mål som ett av hovedfagene. Dessuten vii 
det bli lagt vekt på undervisningserfaring 
og kjennskap til andre språk i Norden. 

Lønnen er 163090 norske kroner pr. år 
med mulighet for visse tillegg for søkere 
fra andre land enn Norge (uteniandstillegg 
o.1.). Ansettelsen skjer for en periode på 
fire år med mulighet for forlengeise. An-
satte i offentlige stillinger har rett til fire 
års permisjon for å gå inn i stillinger ved 
nordiske institusjoner. Stillingen skal be-
settes fra 1. januar 1987. Arbeidssted vii 
bli i Nordisk språksekretariat i Oslo. 

Søknader sendes innen 1. august tu 
Nordisk språksekretariat 
Postboks 8107 Dep 
N-0032 OSLO 1 

gånger mot mängder av sammansättningar Nrmere opplysninger om stillingen kan 
med tysk-. Vid en undersökning jag en få ved å henvende seg til sekretariatet, 
genomförde vid Umeå universitet 1984 eventuelt over telefon (00947)(02)50 5900. 
med 29 lärare och studerande i svenska 
rättades ordet svenskabetyget av 14 perso-
ner och bedömdes som fel av ytterligare 5. 
Av de övriga 10 ansåg 8 att uttrycket var 
riktigt. 

Det förefaller som om vi här har att göra 
med ett verkligt kronolektiskt språkdrag, 
ett som alltså skiljer olika åldersgrupper 
åt. Lika främmande som draget känns för 
de äldre, lika egendomligt tycker många 
unga att uttryck som svenskprovet är. Men 
även om man möter -a-formerna någon 
gång i olika texter, så råder inget tvivel om 
att de a-iösa formerna ännu så länge är de 
dominerande i skrift. 

Margareta Westman 

Nordisk språksekretariat er opprettet av 
Nordisk ministerråd som et samarbeidsor-
gan for språknemndene i Norden. Sekre-
tariatet arbeider for å bevare det språklige 
feliesskapet i Norden og for å fremme den 
nordiske språkforståelsen. 
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