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Kristina 	Svensk ordbok 
Svartholm 

Docent Kristina Svartholm vid Stockholms universitet gör här 

en noggrann och kritisk granskning av den nya stora defini-

tionsordboken Svensk ordbok från Språkdata och Esselte 

Studium. De av läsarna som till äventyrs tagit till sig vissa 

dagstidningsskriverier om denna ordbok, kan här få sin upp-
fattning betydligt nyanserad. 

1 förlagsreklamen för Svensk ordbok (Es-
selte Studium 1986) får man bl.a. veta 
följande: "Små barn lyssnar. Och tar ef-
ter. Då är det viktigt att man använder rätt 
ord när man talar." 

Som småbarnsförälder är jag naturligtvis 
angelägen om att följa goda råd om hur 
jag bäst skall bete mig gentemot min lille 
son. Det är kanske säkrast att kontrollera 
att mitt ordval redan från de tidiga mor-
gontimmarna är det korrekta: 

Morgonen börjar med att vi ligger och 
gosar en stund i sängen. Enligt ordboken 
innebär det att vi" njuter av behaglig si-
tuation". Javisst gör vi det - men till vårt 
gosande hör också att vi kelar litet och 
småpratar med varandra. Fast det är må-
hända av alltför privat natur för att kom-
ma med i en ordbok. 

Efter en stund blir det dags för välling: 
"ljus, tjockflytande soppa på mjöl eller 
gryn kokt med mjölk eller vatten". Och 
jag som bara värmer vattnet till välling-
pulvret! Och vad står ordet soppa för? Jo: 
"typ av flytande maträtt kokad på frukt, 
kött, fisk eller grönsaker". (Vad var det 
egentligen för kokad - eller heter det 
kokt? - flytande champinjonblandning vi 
åt till middag igår? Visst stod det väl soppa 
på paketet ..?) 

Vällingen verkar i alla fall smaka bättre än 
vad definitionen antyder. 1 samband med 
vällingen dyker ordet tutte upp - men det 
bör vi nog helst undvika, i all synnerhet 
använt om "mammas tuttar". Ordet finns 
visserligen bara med i en form som vi inte 

riktigt känner igen, tutt, men det är mar-
kerat med /starkt vard./. Enligt bokens 
förord bör denna stilmarkör betraktas som 
"ett allvarligt memento" för den som sö-
ker stilistisk vägledning. Naturligtvis vill 
jag inte att min lille son skall använda 
uttryck som kan uppfattas som stötande. 
Det är kanske säkrast att låta ordet utgå ur 
vår vokabulär. 

Så blir det dags att ta av nattblöjan. Vi 
börjar med att knyta upp snibben som 
håller blöjan på plats. Här känner vi inte 
riktigt igen oss i ordboken. Ordet finns 
bara i ett exempel som illustrerar hur 
snibb kan användas med något annorlunda 
betydelse än den som anges som den vanli-
ga: "äv. om  trekantigt klädesplagg e.d.". 
Jag vrider och vänder på snibben men har 
svårt att se någon trekantighet. Och hur är 
det förresten med ordet klädesplagg här? 
" . . .avsett att skydda, värma eller pryda". 
Hm. Bättre kanske med ordet plagg, som 
anges vara en övergripande beteckning: 

.i värmande eller skyddande syfte"? 

Beteckningen plagg passar också bättre 
ihop med den information vi får om 
blöjan: "skyddsplagg (för spädbarn) som 
tar upp urin och avföring". Tursamt nog 
lämnas ett tillägg till den definitionen: 
"numera mest om absorberande skydd av 
pappersmaterial för engångsbruk". Vi 
känner oss litet mer hemma då. Fast vart 
tog plagget vägen och vad är det för skydd 
som avses? Jag kontrollerar: "anordning 
som förhindrar skadliga verkningar av 
oönskad företeelse". - Skadliga? Oöns-
kad? Nja, så ser jag väl inte på saken 
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precis, utan kanske snarare som en anord-
ning som hindrar oönskade verkningar av 
en önskad företeelse. 

När det så är dags att tvätta (sig) finner vi 
att det innebär att man skall "rengöra vik-
tiga delar av sin kropp". Vilka är de, 
egentligen? Hör måhända pillesnoppen 
dit? Svårt att säga; den hittar vi inte i 
ordboken. Ansiktet, då? Ja, definitionen 
antyder att så kan vara fallet: "(hårlöst) 
område som omger och innefattar ögon, 
näsa och mun och som fungerar såsom 
uttrycksmedel och viktigaste personliga 
igenkänningstecken". Jag gnider ordent-
ligt, särskilt runt näsan, eftersom man ald-
rig så noga vet vad som kan finnas där 
("utskjutande parti mitt i ansiktet som 
bland annat innehåller luktorganen"). Så 
tvättar vi" armens avslutande, lätt böj-
och vridbara del(ar)", men fötterna hop-
par vi över; det är litet svårt att avgöra var 
de börjar och slutar ("en rörlig kroppsdel 
som utgör nedersta delen av benet (från 
hälen till tårna).....). Uppslagsorden häl 
eller tå ger oss inte någon direkt vägled-
ning. Det ena anges vara det bakersta 
partiet av foten, det andra anges befinna 
sig ytterst på foten. 

Är det förresten en riktig tvättlapp jag 
håller i handen? Uppenbarligen inte: "tyg-
lapp som används vid kroppstvätt". Inga 
engångsmaterial här, inte. (Detsamma 
gäller f.ö. också för näsduk - fast när jag 
sist såg en sådan ". . . tygduk att snyta sig 
i" kan jag inte påminna mig.) Handduken, 
däremot, tillåts vara gjord av andra mate-
rial än tyg. 

Vid det här laget känner jag mig ganska 
hjälplös. Jag blir nog ingen bra förälder: 
"person som är far eller mor". Jag slår 
upp mor och finner där: "se moder". Jag 
går vidare: moder: "kvinna som fött (och 
vårdar) barn", med tillägget: "med ton-
vikt antingen på den vårdande el. den fö-
dande funktionen". Vården - "tillsyn för-
enad med viss behandling" - är det nog 

bäst att någon annan tar hand om. Fast 
"det vanliga familjära tilltalsordet" mam-
ma kanske jag får behålla, även om ordets 
användning inte hör till själva definitio-
nen. (Där står bara "moder".) Jag har ju 
ändå fött ungen. 

Urvalet av ord 
Syftet med ovanstående lilla betraktelse är 
inte så mycket att raljera med enstaka 
betydelsebeskrivningar i ordboken som att 
peka på några av de problem som redak-
tionen måste ha ställts inför och som också 
återspeglas i resultatet av dess arbete. 
Ordboken sägs i första hand beskriva "all-
mänspråket" - men vad är detta för språk 
egentligen? Vems språkbruk och vems in-
nebörder skall beskrivas? Småbarnsföräl-
derns, den allmänbildade akademikerns, 
den pensionerade snabbköpskassörskans? 
Det språkbruk som dessa har gemensamt? 
Det är säkerligen med avsikt som man har 
avstått från att försöka definiera just ordet 
"allmänspråk" i ordboken. 

Till "allmänspråket" torde vardagsorden 
höra, ord av det slag som återfinns i flera 
av exemplen ovan. Det är väl bekant att 
det vanliga, vardagsnära språket - inklusi-
ve de s.k. tandborstorden - inte så lätt 
låter sig fångas i databanker. Vi har det 
omkring oss och använder det kanske 
tom. dagligen, men det dokumenteras 
sällan eller aldrig i skrift. 1 den mån det 
vandrar in i ordböckerna blir det ofta går-
dagens innebörd som beskrivs, antingen 
som den enda brukliga eller, i bästa fall, 
som utgångspunkten för dagens innebörd, 
ännu inte riktigt erkänd som den huvud-
sakliga. 

Att redaktionen åtminstone till en del har 
uppmärksammat svårigheterna med att 
fånga upp vardagsorden framgår bl.a. av 
bokens rikhaltiga förråd av delvis tabube-
lagda ord, liksom av alla exempel på fraser 
etc. som hör till idrottsfantasternas - sär-
skilt fotbollsfansens - och t.ex. kortspelar-
nas vardagsvärld. Här måste man ha lagt 
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ner ett ganska omfattande arbete på att 
dokumentera ännu inte dokumenterade 
delar av ordförrådet. 

Oavsett vilken inställning ordboksanvän-
daren kan ha till språkbruk av det först-
nämnda slaget är det odiskutabelt bra att 
det dokumenteras. Det är också bra att 
ord som t.ex. byggnation finns med, även 
om en och annan kritiker råkar bli upp-
rörd. Ordet tillhör dagens svenska språk-
bruk och hör därmed hemma i en ordbok 
av detta slag. (Det var f.ö. inte alltför 
länge sedan hybridbildningen blommo-
gram väckte starka olustkänslor bland pu-
rister - men vem orkar förfasa sig över det 
ordet i dag?) Det som man möjligen kan 
fråga sig i samband med detta är varför ett 
ord som fotbollförbund ansetts förtjäna en 
särskild kommentar i ordboken ("eg. fel-
bildad beteckning") då uppgifter av detta 
slag normalt inte förekommer. 

Låt oss återvända till vardagsorden. En 
del av de förklaringar som jag har återgivit 
ovan får belysa de problem som tillkom-
mer då man väl har lyckats fånga in var-
dagsorden och står inför uppgiften att be-
skriva deras betydelser. Vår vardag för-
ändras hela tiden och ordens innebörd 
med den. Eftersom processen hela tiden 
pågår måste det vara en svår, näst intill 
omöjlig uppgift att anlägga ett någorlunda 
strikt, synkront perspektiv på innebörden 
hos sådana ord. Naturligtvis inställer sig 
också frågan om var man skall dra gränsen 
bakåt i tiden för vad som skall räknas till 
dagens språkbruk och vilka delar av den 
ursprungliga betydelsen som fortfarande 
kan anses som levande. 

För själva ordboksarbetet är det säker-
ligen också enklare att utgå från gårdagens 
betydelse som den huvudsakliga och be-
skriva dagens som ett slags utvidgad an-
vändning - om man över huvud taget har 
noterat att den finns. För delar av ordför-
rådet skulle säkerligen en någorlunda sys-
tematisk inventering av vad ett vanligt 

varuhus har att erbjuda här vara en god 
hjälp för betydelsebeskrivaren. Då skulle 
man t.ex. ganska lätt kunna konstatera att 
det inte bara är "ibland" som ordet tusch 
står för någon annan färg än svart, att 
torrfoder inte bara har "grönfoder" som 
motsatsord utan också är en vanlig pro-
dukt i hyllan med hundmat etc. 

Att betydelsebeskrivningarna inte alltid 
känns så helt aktuella för en del enkla, 
vardagliga ords del innebär dock inte att 
ordboken i stort ger ett omodernt intryck. 
Här finns förklaringar till många nya ord 
och företeelser, i synnerhet sådana som 
hör till området datakommunikation, lik-
som fraser och vändningar, hämtade från 
mer eller mindre jargongartat nutida tal-
språk. 

Man kan möjligen säga att ordboken hade 
vunnit något på om redaktionen inväntat 
Språknämndens nyordsbok. Med denna i 
handen som ett slags facit är det lätt att 
peka på många ord som måste betraktas 
som införlivade med dagens svenska ord-
förråd - t.ex. gnuggis, grovsopor, tele-
slinga och topp/frontmatad - men som sak-
nas i Svensk ordbok. Av förordet framgår 
dock att nyordsboken ändå på sätt och vis 
beaktats i och med att Språknämndens 
sekretariat fått ta del av manuskriptet till 
boken för att föreslå ytterligare uppslags-
ord. Det är alltså möjligt att många av de 
saknade orden helt enkelt ratats eftersom 
man trots allt tvingats göra ett urval. 

Likaså är det naturligtvis många gånger 
svårt att avgöra vilka av nyorden som är 
mer tillfälliga och vilka som har kommit 
för att stanna och som därmed skulle vara 
värda att tas med. 1 Språkvård nr 2/1987 
ställer Martin Gellerstam en fråga som be-
lyser detta väl: "Vem bryr sig idag om 
streaking ("nakenrusning") - som dök upp 
och försvann mellan två upplagor av ord-
listan 1= SAOL/ - mer än den kulturhisto-
riskt intresserade?" - Nämnas kan att ver-
bet streaka finns i Svensk ordbok. 
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En hel del av de nyord som vid första 
anblicken verkar saknas i Svensk ordbok 
då man jämför den med nyordsboken 
återfinns emellertid inom den rikhaltiga 
exempelsamlingen. Det gäller framför allt 
sammansatta ord av olika slag, där analy-
sen av hur sammansättningsleden seman-
tiskt förhåller sig till varandra överlåts åt 
läsaren. 

En sådan analys är dock inte alltid så en-
kel att göra, vare sig det handlar om nyord 
eller ej. Att under gris t.ex. vid sidan av 
sammansättningar som grisbiod och gris-

kött finna en sammansättning som grisfest 
hjälper knappast den som är tveksam inför 
hur de båda sammansättningsleden hör 
samman och vad ordet egentligen kan be-
tyda. 

Enligt inledningen har exempelord av det-
ta slag dubblerats och förklarats som sär-
skilda uppslagsord då det funnits anled-
ning "av semantiska eller andra skäl" (s. 
XVIII). För 25000 exempelord har man 
inte ansett det som behövligt. Här menar 
jag alltså att man varit litet väl snäv i sin 
bedömning av vilka exempelord som be-
höver förklaras närmare. 

Vad gäller urvalet av ord i övrigt hör det 
till vanligheten att ordboksrecensenter 
väljer ut ett eget område, som regel 
fackspråksbetonat, och efterlyser dels ord 
som saknas, dels vad de anser vara de 
enda korrekta definitionerna av de ord 
som finns. Det är då alltför lätt att bortse 
från att många ord används med skilda 
innebörder inom respektive utom det egna 
fackspråket. Att sedan rena sakfel smyger 
sig in i en ordbok av denna omfattning är 
knappast förvånande - så skulle t.ex. en 
yrkesmilitär knappast acceptera beskriv-
ningen av fotställningen vid givakt (". 
med fötterna ihop"), och vilken SJ-kon-
duktör som helst skulle säkerligen prote-
stera mot att en platsbiljett verkligen skulle 
garantera en sittplats. Jag har dock svårt 
att föreställa mig att sakfelen skulle vara 

så många och så allvarliga att ordboken 
utifrån denna grund skulle förtjäna den 
kritik som enskilda fackskribenter fört 
fram mot den. Själv saknar jag tillräckligt 
djupgående kunskaper inom tillräckligt 
många fackområden för att kunna bedöma 
boken på denna punkt. 

För min egen del kan jag i stället bara med 
nöje konstatera att urvalet av språkveten-
skapliga termer, liksom av ord som hör 
samman med universitetsvärlden i stort, är 
brett och att de definitioner som lämnas 
sakligt sett är mycket goda. (Jag tvingas då 
bortse från definitionen av teckenspråk. 
Dövas teckenspråk beskrivs inte som ett 
språk utan som ett system av gester, an-
vänt av hörselskadade. Olycksfall i arbe-
tet, hoppas jag.) 

Här finns också exempel på att redak-
tionen bemödat sig om att få med även de 
allra nyaste orden: tom. den nya tjänste-
titeln högskolelektor finns med, trots att 
den infördes så sent som i juli 1986. Den 
numera avskaffade universitetslektorn har 
dock inte förts till avdelningen för historis-
ka föremål (se vidare nedan), vilket trots 
allt kanske är det med verkligheten bäst 
överensstämmande. 

1 detta sammanhang kan också nämnas att 
universitetsvärlden är ganska väl represen-
terad också bland de exempel som lämnas 
på hur orden förekommer i syntaktiska 
sammanhang. Denna exempelsamling är 
omfattande och ger ofta en mycket god 
belysning av ordens användningsområden. 
Personligen är jag dock mindre förtjust i 
de försök till lustigheter som återkommer 
titt som tätt i exemplen. Under vin, t.ex., 
får en mening som den följande breda ut 
sig: "studenterna satt på golvet och drack 
billigt vin och löste världsgåtorna". Mig 
irriterar sådana exempel mer än de roar. 
Jag har också svårt att uppskatta det slags 
humor som jag förmodar ligger bakom ett 
exempel som "hon hade inte blivit våld-
tagen, bara strypt". Men om humor skall 
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man som bekant inte tvista 

Bakom lustighetsförsöken, liksom urvalet 
av de inramade sentenser som förekom-
mer här och var på sidorna, ligger antagli-
gen en strävan efter att lätta upp den mer 
formellt hållna betydelsebeskrivningen. 
(Jfr förordets kommentar om att senten-
serna inte bara är avsedda som "vilopunk-
ter" utan också som överrasknings-
moment.) Att betydelsebeskrivningarna 
ibland blir lite lustiga i sig - se t.ex. ansikte 
och näsa ovan - är förstås oavsiktligt och 
förmodligen också oundvikligt. Det hand-
lar om att diskrepansen mellan innehåll 
och språklig form ibland kan bli litet för 
stor, framför allt då det rör sig om defini-
tioner av ord för enkla, konkreta företeel-
ser. Det är lätt för läsaren att dra på mun-
nen åt att det ägg man har framför sig vid 
frukostbordet beskrivs som "rundad, ngt 
långsträckt och i ena änden spetsigare 
bildning med hårt, sprött skal, som fram-
bringas av fågelhona och ur vilken fågel-
unge kan utvecklas" - men det är bra 
mycket svårare att lämna en alternativ de-
finition av ordet som inte får löjets skim-
mer över sig. Måhända kan problemet 
bara lösas genom stöd av illustrationer. 
(Nämnas kan här att man faktiskt utnytt-
jat sådana till en del. Det gäller ord för 
grafiska markörer som kolon, punkt och 
frågetecken. Men varför inte också för 
t.ex. parentestecken och asterisk?) 

Definitionerna 
Vad gäller den språkliga utformningen av 
definitionerna i övrigt framgår det av för-
ordet och de inledande avsnitten att ambi-
tionsnivån varit hög. Här sägs bl.a. att 
man försökt välja så enkla ord som om-
ständigheterna medger och att man strävat 
efter att begränsa antalet ord som används 
i själva definitionerna. Man har alltså för-
sökt hålla sig till principen att arbeta inom 
en begränsad definitionsvokabulär, även 
om denna princip uttryckligen inte till-
lämpats "fullt ut" (s. XVI). Den skulle ha 

lett till mycket långa - och förmodligen 
också krångliga - definitioner, vilket också 
påpekas. 

Resonemanget kring hur ordboksartiklar-
na är uppbyggda och vad det är för slags 
överväganden som ligger bakom arbetet är 
intresseväckande, inte minst för att det 
belyser hur svår och omfattande uppgiften 
i grunden har varit. Delvis kan det också 
ses som en introduktion till den lexikaliska 
semantiken; man förklarar och använder 
sig av uttryck som "närsynonymer" och 
ordens "matematiska kärnbetydelse" och 
man diskuterar skillnaden mellan t.ex. 
"överförd" och "bildlig" användning av 
ord. Den teoretiska grundvalen för arbetet 
är otvivelaktigt gedigen. 

Eftersom ambitionerna är så noggrant 
redovisade ligger det förstås nära till 
hands att granska hur en del av tankarna 
bakom ordboksarbetet omsatts i prakti-
ken. Låt oss börja med att se på ambitio-
nen att i definitionerna välja så enkla ord 
som möjligt. Den torde omfatta inte bara 
själva ordvalet utan också valet av kon-
struktioner i förklaringarna. Här måste re-
daktionen många gånger ha hamnat i en 
svår balansgång mellan dels kravet på 
språklig koncentration och dels de be-
griplighetskrav som ordboksanvändaren 
har rätt att ställa. 

Den som vill förstå betydelsen hos ett ord 
har en nog så besvärlig uppgift framför sig. 
Uppgiften blir inte precis lättare om 
definitionen innehåller onödiga samman-
sättningar och nominaliseringar, långa 
framförställda bestämningar och andra 
syntaktiska drag av det slag som brukar tas 
upp som varnande exempel i handböcker i 
konsten att skriva begriplig svenska. Till 
stora delar har man lyckats hålla sig borta 
från onödigheter av detta slag i defini-
tionerna, men det finns trots allt gott om 
exempel på motsatsen. Nedan följer några 
sådana. Samtliga är av den art att en 
någorlunda van språkgranskare ganska 
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lätt skulle kunna finna alternativa formu-
leringar utan att för den skull behöva för-
enkla själva sakinnehållet. (Här och i fort-
sättningen markeras tillägg till de egent-
liga definitionerna med snedstreck.) 

jultidning: "tidning med för julen lämpad 
läsning /varpå beställningar ofta tas upp i 
förhand av extraarbetande ungdomar!" 

takräcke:" ... /ofta äv. utvidgat om anord-
ning som möjliggör fastsurrning och trans-
port av föremål på biltak!" 

testcykel: "cykelliknande anordning för 
mätning av fysisk prestationsförmåga" 

Kraven på läsarna 
För själva ordvalets del inställer sig frågan 
om vem ordboken egentligen riktar sig till: 
modersmålsanvändaren som behöver kon-
trollera sin egen ordanvändning och slå 
upp nya - "svåra" - ord eller den som är 
på väg att lära sig svenska. Bedömningen 
av vad som är "så enkla ord som omstän-
digheterna medger" leder till något olika 
resultat beroende på vilket slags ordboks-
användare man tänker sig. 

Av baksidestexten får läsaren!köparen in-
trycket att ordboken riktar sig till båda 
kategorierna. Till svenskinläraren riktar 
sig uppenbarligen upplysningar av följan-
de slag: falukorv anges vara "förknippad 
med hederlig svensk husmanskost", mot-

boken är "hist. i Sverige", barnbidraget är 
"i Sverige numera månatligt", julaftonens 
kväll är "julens höjdpunkt i Sverige" etc. 

Användbarheten för den som är på väg att 
lära sig svenska begränsas dock av att re-
daktionen ofta verkar ha ställt någon sorts 
precisionskrav framför begriplighetskrav. 
Många gånger är det tveksamt om de mer 
speciella uttryck som valts verkligen är 
nödvändiga för att ringa in ordens betydel-
se. Klart är att de försvårar uppgiften för 
språkinläraren. Själv störs jag t.ex. inte av 
att få veta att en skördemaskin "mejar 
säd", men den som inte behärskar svenska 

särskilt väl får med största sannolikhet gå 
vidare och slå upp ordet meja. Exemplen 
kan göras många: skönskrift är vackert 
"präntad" skrift; krutgubbe är en "kärn-
frisk" gubbe; fläskpannkakan har "in-
sprängda" fläsktärningar etc. Också den 
som har kommit en bra bit på väg i sin 
svenskinlärning måste antagligen gå vidare 
och slå upp ord som de citerade - och 
kanske därifrån gå vidare till nya ord och 
därifrån 

Sådana rundvandringar i ordboken kan en 
språkinlärare/ordboksanvändare naturligt-
vis inte slippa ifrån, men jag menar att de 
litet för ofta måste göras i onödan. 1 prin-
cip bör ordboksvandringen innebära att 
läsaren kommer att röra sig uppåt på en 
abstraktionsskala - det ligger i betydelse-
beskrivningens natur - men här handlar 
det alltså om onödiga avstickare i sidled. 

Likaså menar jag att läsaren i litet för hög 
grad lämnas i sticket då det gäller att hitta 
rätt väg i ordboksvandringen. Ett särskilt 
problem här är när flertydiga ord används 
i definitionerna. När ledighet t.ex. definie-
ras som "frihet från arbete" - är det då 
arbete i innebörden "stadigvarande syssel-
sättning som ger försörjning" som avses, 
eller handlar det om "verksamhet som 
kräver viss ansträngning"? Eller båda de-
larna? Och vad betyder frihet i samman-
hanget? "Fritt tillstånd" eller "tillstånd 
som ej belastas av ngt oönskat"? Det går 
knappast att undvika flertydighet av detta 
slag i definitionsordförrådet, men någon 
form av riktlinjer för tolkningen vore 
önskvärd. Upplysningar av typen kvissla: 
"liten finne, jfr finne 2" hade man kunnat 
vara litet mer frikostig med. 

1 andra fall överlåts analysarbete av annan 
art åt läsaren. Så måste läsaren ofta klara 
av att segmentera den information som 
lämnas i lämpliga delar för att sedan kun-
na gå vidare. Slår man t.ex. upp ordet 
månsing finner man att det är ett hemligt 
språk, använt av "västgötaknallar". Den 



som vill ha detta ord förklarat får söka 	definitionerna. Här skulle den läsare som 
under knalle, men får alltså ingen väg-
ledning dit. 

Det handlar framför allt om sammansätt-
ningar som används i definitionerna och 
som ibland finns förklarade som egna upp-
slagsord, ibland inte. Även om ordboken 
teoretiskt sett också då sådana förklaring-
ar saknas kan sägas hålla sig inom ett 
någorlunda 	begränsat 	definition sord- 
förråd, fungerar det inte alltid så för den 
som använder ordboken. Också här menar 
jag alltså att man överskattar läsarens för-
måga att bena upp hur sammansättnings-
led etc. semantiskt förhåller sig till varand-
ra. Läsarens arbete skulle underlättas av-
sevärt om definitionerna innehöll fler 
fingervisningar om var det kan löna sig att 
gå vidare i ordboken. 

Arbetet försvåras också av en del onödiga 
inkonsekvenser i hur definitionsordförrå-
det utnyttjats. Ett exempel får belysa det-
ta: en läsare som startar med ordet ko kan 
gå vidare till nötkreatur och får där ordet 
"oxsläktet". Detta ord hör till de samman-
sättningar som läsaren själv får reda ut. 
Den som i stället utgår från t.ex. uroxe får 
ordet "oxdjur" i definitionen. Detta åter-
finns som ett eget uppslagsord varifrån 
läsaren kan gå vidare om så är nödvändigt. 

Ibland kan sådana inkonsekvenser t.o.m. 
leda på rena villospår, som t.ex. då vin-
bergssnäcka definieras som "trädgårds-
snäcka". Härifrån bör läsaren gå vidare 
till snäcka - inte till trädgårdssnäcka, ef-
tersom det ordet betecknar trädgårds-
prydnader. 

Inkonsekvenser av något annorlunda art 
står att finna då man granskar ord inom ett 
och samma betydelseområde. Som exem-
pel kan nämnas några av de växter som är 
"korgblommiga". Denna beteckning, som 
också utgör ett eget uppslagsord, används 
om t.ex. tusensköna, kattfot och kamomill. 
För prästkrage, nysört och baldersbrå där-
emot används bara det allmännare "ört" i 

söker upplysningar om hur ord för likarta-
de företeelser förhåller sig till varandra 
vara betjänt av en mer strikt tillämpning 
av principerna bakom definitionsordför-
rådet. 

En striktare tillämpning skulle också kun-
na bespara läsaren en del onödigt arbete 
av det slag som exemplifierats ovan med 
ordet förälder. Som nämnts ingår ordet 
mor i definitionen av det ordet. Den som 
behöver slå upp detta ord finner bara en 
hänvisning vidare till moder. Motsvarande 
gäller också många gånger då ett ord för-
klaras enbart med en synonym. Så finner 
man t.ex. hårrörskraft förklarat med ordet 
"kapillärkraft". Detta uppslagsord för-
klaras i sin tur som "kapillaritet"; först då 
kan läsaren börja söka efter den egentliga 
definitionen - om han eller hon inte redan 
har gett upp. Redan det att synonymer på 
så sätt används i definitionerna utan expli-
cita hänvisningar till att ordet förklaras på 
annat håll kan vara nog så frustrerande för 
ordboksanvändaren. 

Sammantaget vill jag alltså efterlysa en 
översyn av hur definitionsordförrådet 
egentligen används inför en kommande 
upplaga av ordboken. Allt det arbete som 
man måste ha lagt ner på att försöka hålla 
sig inom ett sådant ordförråd - och som 
också återspeglas i hög grad i ordboken - 
förtjänar en sådan revidering. 

Slutkommentar 
Vid en sådan revidering skulle man också 
med fördel kunna rensa bland alla de 
värdeomdömen som finns i definitionerna 
och definitionstilläggen. Då gladiolusens 
blommor anges som "vackra", linnéans 
blommor som "väldoftande", hälleflund-
rans kött som "läckert" och smuitronet 
som "synnerligen välsmakande" menar 
jag att man fjärmat sig ganska långt från 
ordens "matematiska kärnbetydelse", så 
som denna beskrivs i inledningen. Infor-
mation av detta slag kan vara belysande 



för ordboksanvändaren, men den bör hål-
las inom den form som återfinns under 
t.ex. ros och äppeiblom ("Iofta uppfattad 
som den vackraste prydnadsblomman/" 
resp. "Ivan!, ljusa och uppfattade som 
vackra och skira!"). 1 definitionerna hör 
sådana värderingar definitivt inte hemma. 

Där, liksom i definitionstilläggen, uppträ-
der värdeomdömena också tämligen 
osystematiskt. För olika matvarors del har 
jag faktiskt bara kunnat utröna ett slags 
mönster: norrländska specialiteter är inte 
särskilt uppskattade. Löjrom smakar 
ingenting medan t.ex. räkan är "välsma-
kande" och hummerns kött är "läckert"; 
det aromrika åkerbäret jämställs med t.ex. 
jordgubben som "välsmakande" (jfr 
smultron ovan! - fast å andra sidan smakar 
hallon bara "sött"); murklan anges som 
"god" medan champinjonen är "läcker". 
(Är det f.ö. samma murkeloerfarenhet 
som gett upphov till ordet "murkelbakad" 
om en oxfilé under sma.skens?) 

Just för svamparnas del skulle man f.ö. 
kanske kunna förvänta sig att redaktionen 
valt att återge de smakomdömen som an-
vänds i vanliga svampböcker, men så är 
inte fallet. Ibland saknas också värde-
omdömen helt, ibland kan man utläsa så-
dana ur exempelmeningarna. 

Jag vill dock inte rekommendera ordboks-
användaren att ta fasta på sakinnehållet i 
exemplen; informationen är inte alltid på-
litlig (se t.ex. under skålgrop, där läsaren 
får upplysningen: "i Norden höggs skål-
gropar endast under bronsåldern"). Detta 
tycks redaktionen också vara medveten 
om: i förordet sägs uttryckligen att man 
inte står bakom det faktiska innehållet i 
exemplen. 1 översikten, s. XVII, anges 
dock att sådana exempelmeningar kan ha 
valts som ger kompletterande encyklope-
diska upplysningar till definitionerna. Vil-
ka exempel som hör till vilken kategori 
tycks det vara läsarens sak att avgöra. 

Just de encyklopediska upplysningarna 

förtjänar en särskild kommentar. Enligt 
traditionen har sådana inte i en defini-
tionsordbok att göra. Måhända är det ock-
så därför de inte kommenteras närmare i 
inledningen. Samtidigt kan de vara värde-
fulla för ordboksanvändaren: de är ofta en 
god hjälp för att närmare ringa in betydel-
sen hos ett ord. 

När man nu har valt att lämna sådana 
upplysningar borde man nog ha försökt 
göra detta på ett litet mer genomtänkt 
sätt. Nu verkar informationen ofta ha lagts 
till mer i förbifarten. En tesked som mått 
betraktat anges rymma 5 ml, för matske-
den anges ingen volym. Bookmakerns 
verksamhet anges vara olaglig i Sverige; 
bordellverksamhet kommenteras inte. Om 
röd och blå får läsaren veta att det rör sig 
om grundfärger; om gul ges ingen sådan 
upplysning. Etc., etc. 

För en del av upplysningarna är det också 
litet svårt att se vilket syftet bakom dem 
egentligen är. Valpsjuka anges vara sär-
skilt vanlig i tätorter, hårfärgen är "ibl. 
tjänande som identifikationsdetalj", sol-
dathemmet återfinns vanligen "i anslutning 
till förläggningen". Etc., etc. 

Inkonsekvenser står också att finna bland 
hur de uppgifter som återfinns inom vin-
kelparenteser används: synonymer gent-
emot semantiskt närbesläktade ord, 
ämnesområden, stilmarkörer, beteckning-
en "hist." för företeelser som inte längre 
existerar osv. Detta är i och för sig inte så 
konstigt med tanke på ordbokens storlek, 
men frågan är om de tekniska möjligheter-
na att komma åt sådana inkonsekvenser 
verkligen utnyttjats till fullo. Det integre-
rade programsystem som nämns i förordet 
hade kanske kunnat utnyttjas i högre grad 
för denna del av arbetet. Där sägs i varje 
fall att systemet tillåter olika slags sök-
ningar och kontroller, även om dessa inte 
beskrivs närmare. En mer omsorgsfull 
granskning, vare sig den utförts manuellt 
eller med datorns hjälp, skulle t.ex. ha 
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kunnat undanröja ordboksanvändarens 
eventuella funderingar om huruvida bas-
ketboll och korgboll betecknar samma sak, 
huruvida gredelin, lila och violett är syno-
nymer eller ej etc. 

1 början av ordboken finns en imponeran-
de lista över de förkortningar som används 
i ordboksartiklarna. Större delen utgörs av 
förkortningar för olika fack- eller ämnes-
områden. Det framgår dock inte efter vil-
ka principer man valt att utnyttja dessa 
förkortningar; möjligt är att utrymmes-
aspekter fått råda. Även om utrymmet va-
rit dyrbart skulle ett flitigare bruk av dem 
än vad som nu är fallet vara en god hjälp 
för läsaren. En del av de problem som 
diskuterats ovan kring dubbeltydighet i 
definitionsordförrådet hade kunnat undvi-
kas med hjälp av sådana markörer. Här 
må det räcka med ett exempel: en vink om 
vilket ämnesområde ordet solaväxel är 
hämtat från skulle vara en hjälp för den 
läsare som undrar vad det är för slags 
"växel" som nämns i definitionen. 

1 andra fall skulle en sådan markör vara 
till nytta för den som utnyttjar ordboken 
för sin egen språkproduktion och som sö-
ker hjälp för att, med förordets ord, "ska-
pa texter med avsedda egenskaper". Hit 
hör t.ex. att skapa texter som är begripliga 
också utanför den egna kretsen. 1 detta 
perspektiv är det litet beklagligt att redak-
tionen inte har ägnat någon speciell upp-
märksamhet åt den del av ordförrådet som 
brukar hänföras till "krångeisvenska". 
Det hade t.ex. varit bra med någon sorts 
markering av var ett uttryck som "bestrida 
(kostnader)" egentligen hör hemma, lik-
som någon annan markering än "ngt åld." 
för ifrågasätta i betydelsen "föreslå, över-
väga". Nu kan ordboksanvändaren förle-
das att tro att en hel del ord av detta slag 
är fullt gångbara också inom "allmänsprå-
ket". 

Fullt medveten om att ordboken inte ger 
sig ut för att vara normerande menar jag 

alltså att den i högre grad ändå hade kun-
nat vara vägledande. Detta gäller inte 
bara för markörer av det slag som nämnts 
ovan. Det gäller också uppgifterna om or-
dens stavning, böjning och uttal. Tyvärr 
verkar det här som om man inte alls har 
samordnat sitt arbete med det arbete som 
utfördes parallellt inför SAOL:s elfte upp-
laga, också det inom Språkdata. Uppgif-
terna i ordlistan respektive ordboken 
skiljer sig på åtskilliga punkter. 

Att Svensk ordbok inte slaviskt återger 
samma uppgifter som SAOL är naturligt-
vis i sig inte något negativt - annat än för 
en ekonomiskt sinnad bokköpare. Språk-
lig variation är trevlig och må vara tillåten 
också då den faller utanför SAOL:s 
pärmar. 

Det negativa är i stället att Svensk ordbok 
många gånger lyft fram någon av SAOL:s 
andra- eller t.o.m. tredjehandsvarianter 
för stavning och uttal och upphöjt denna 
till sin egen huvudform eller först angivna 
variant. Ibland saknas då SAOL:s första 
variant, ibland anges den som ett alterna-
tiv. Det förekommer också att Svensk ord-
bok tom. har valt en helt egen variant 
som huvudform. 

För stavningsvarianter har jag noterat ett 
150-tal sådana avvikelser; till dessa kom-
mer ett antal fraser av typen i sänder där 
SAOL och Svensk ordbok återger sär- el-
ler sammanskrivning på olika sätt, liksom 
några ord av typen munmotmunmetoden 
där frågan gäller närvaro av bindestreck 
eller ej. Också kort- eller långformer av 
partikelverb som t.ex. avge/avgiva eller 
företa/företaga behandlas till stor del på 
olika sätt i SAOL respektive Svensk ord-
bok. 

Avvikelserna av det första slaget, stavning 
av enskilda ord, förtjänar en särskild kom-
mentar. Det handlar här inte om sådana 
försök till försvenskningar av lånord som 
har präglat tidigare upplagor av SAOL 
men som aldrig riktigt nått fram till "all- 
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mänspråket". 1 stället rör det sig till myc-
ket stor del om stavningsvarianter av ty-
pen scharner/charner, schellackishellack, 
scirocko/sirocko, scopolarnin/skopolamin, 
för att nu ta några exempel under bok-
staven s. 

Vad har då avgjort valet av den ena eller 
andra formen framför en annan? För 
Svensk ordboks del anger man i inledning-
en att den stavningsvariant som bedömts 
som vanligast har valts som huvudform. 
För SAOL:s del skriver Martin Gellerstam 
i den nämnda artikeln i Språkvård (2/ 
1987) att rekommendationerna för första 
gången bygger på det faktiska språk-
bruket, vanligheten. Uppgift kan alltså sä-
gas stå mot uppgift - vilket inte blir mind-
re intressant då man beaktar att Språk-
datas textmaterial utgör grunden för både 
ordboken och ordlistan. 

Jag kan här inte avstå från nöjet att återge 
en av Gellerstams kommentarer till hur 
värdefullt ett sådant autentiskt textmateri-
al kan vara: han skriver att det är en ga-
ranti mot godtycke. Han lämnar också ett 
exempel, den bland nordister tidigare så 
förkättrade formen ortsnamn. Den har nu 
tagits med i SAOL eftersom det är den 
formen som är allmänhetens form. Den 
saknas i Svensk ordbok. 

De skillnader mellan stavnings-, uttals-
och böjningsuppgifter som finns mellan 
Svensk ordbok och SAOL är inte så 
många om man ser dem i förhållande till 
det totala antalet uppslagsord, det medges 
villigt. För mig personligen är de dock 
tillräckligt många för att jag också i fort-
sättningen kommer att söka efter sådana 
uppgifter i SAOL. Jag kommer då inte att 
använda ordlistan som ett komplement till 
Svensk ordbok utan som primär informa-
tionskälla. Det är litet synd. Det är också 
synd att SAOL har så liten betydelse att 
den inte återspeglas ens i så näraliggande 
ordboksarbete som det här är fråga om. 

Svensk ordbok har alltså sina brister; jag 
har här pekat på några av dem. Samtidigt 
har den också sina förtjänster. Jag hoppas 
att jag lyckats peka också på sådana. Helt 
klart är att den förtjänar att omnämnas i 
mer positiva ordalag än de följande, som 
jag funnit som försäljningsargument - ock-
så denna gång i reklam som vänder sig till 
småbarnsföräldrar: "Mycket tjock bok!". 

Den fyller en lucka i dagens ordboksut-
bud. Kanske hade luckan fyllts på ett nå-
got mer tillfredsställande sätt om man 
fortsatt sitt arbete ännu en tid och låtit 
också 1987 bli ett "Ordbokens år". 
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Några nyare ord i svenskan 
Nedan förtecknas några ord som vi uppfattat som relativt nya 
i svenskan. Källan är i huvudsak dagspressen. Det datum som 
anges är det tidigaste belägg vi har hittat för orden. Därmed 
inte sagt att orden inte skulle kunna beläggas tidigare. Ord 
som finns med i nya ordböcker som Nyord i svenskan från 40- 
tal till 80-tal, Svenska Akademiens ordlista 11 upp!., Svensk 
ordbok 1986 eller Bonniers ordbok 1986 har inte medtagits. 
Synpunkter från läsarna på ordens ålder, betydelse o.d. mot- 
tas gärna. Listan är redigerad av Birgitta Lindgren. 

användarnära om dataprogram o. -system crack -et 1985. 	Vad det handlar om är 

som är lättillgängliga o. enkla för använ- crack, den senaste "innedrogen" bland 

darna. 1983. Mikrodatorerna var roliga rika som fattiga, unga som gamla 

och spännande att arbeta med och gav Crack är en form av kokain, en förädlad 

möjligheten att utveckla användarnära eller förfinad form som man inte sniffar 

system. SvD 17.4. 1984 [no. brukerncerl utan röker. DN 1.6. 1986 [av eng. crack; 

autotransfusion egenblodgivning (se d.o.). da., no. crackl 
Rädslan för diverse smittoämnen som datavirus en form av datasabotage. Da- 

kan spridas vid blodtransfusion har gjort tavirus är en inplanterad förstörelsekod 

att s.k. autotransfusion har kommit i ro- som aktiveras av en signal eller automa- 

pet. 	Det innebär att man t.ex. 	vid en tiskt 	av 	en 	viss 	information. 	SvD 

operation "återanvänder" sitt eget blod 21.2.1985 [no. datavirusl 

eller också att man iförväg har en sparad desktop-publishing, 	äv. 	desktop 	skriv- 

kvantitet av sitt eget blod på en särskild bordssättning (se d.o.). Vem har hört 

blodbank. GP 6.12.1986 [da. autotrans- talas om Desktop Publishing? ... Du 

fusionl sätter text och gör din layout direkt på 

avstatlig/a, -ande överföra från statlig till bildskärmen och kör ut original på App- 

annan ägo, motsats: förstatliga. 1987 [jfr le LaserWriter eller en Linotypefotosätt- 

ty. Entstaatlichungl ningsmaskin. Datum MacNews nr 2, 

blöjhak yard.: dansställe e.d. för (yngre) 1986 [av 	eng. 	desktop publishing till 

tonåringar. 1987 desktop 'skrivbordsskiva' o. publishing 

bolagiser/a, -ing överföra delar av en myn- 'förlagsverksamhet'; da., 	no. 	desktop- 

dighets eller ett storföretags verksamhet publishing, desktopl 

till enskilda bolag. Flera av de statliga diskrimineringsombudsman 	(förk. 	DO) 

verken har delvis "bolagiserats", 	dvs, ombudsman som skall bevaka att ingen 

stora 	delar 	av 	verksamheten 	bedrivs missgynnas eller kränks på grund av ras, 

utanför verken i ett stort antal dotterbo- hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung 

lag. GP 22.10.1984 eller 	trosbekännelse. 	Tjänsten 	före- 

bälta sig ta på sig bilbälte el. annat säker- slagen 1985. Regeringen utsåg på tors- 

hetsbälte. 	Radioprogram 	13.2.1983 - dagen Peter Nobel till landets förste dis- 

bältad fastspänd med bilbälte el. annat krimineringsombudsman, 	DO. 	SvD 

säkerhetsbälte. 	1984. 	Olycksfallsforsk- 6.6.1986 

ningen visar att även barnen bör sitta dresser -n; pI. dresser åskådare (på fot- 

bältade därbak. GP 5.1.1986 - bältning bollsmatch e.d.) som är ute efter att 

det att vara bältad. Problemet med bält- slåss med 	supportrar till 	motståndar- 

ning i skolskjutstaxi. GP 24.8.1986 laget, o. som är snyggt o. normalt kladd 
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för att obemärkt ta sig in. När Stefan 
och de andra åker till Malmö klär de upp 
sig, har inga klubbhalsdukar på sig och 
åker vanligt tåg. De blir "dressers'. 
Pojkar som är ordentligt klädda och 
smälter in i den övriga publiken, men 
när matchen är över samlas de och söker 
utlopp för sin slagsmålsiust. DN 
15.9.1986 [av eng. dresser 'person som 
klär sig väl'] 

dök-inte-uppare person som bokat plats 
(t.ex. på flygplan) men som inte kom-
mer. På ett år bokade 134,5 miljoner 
passagerare in sig på SAS-turer 
984.000 kom inte till flygplatsen. SAS 
bokförde dem som 'no-shows', dök-inte-
uppare. Expr. 22.11.1986 [efter eng. no-
show] 

egenblodgivning överföring av patientens 
eget blod, som samlats upp före el. un-
der en operation; autotransfusion, 
självtransfusion. 1985. Det är en sund 
princip att använda så lite främmande 
blod som möjligt ... Blodcentralerna 
måste satsa på egenblodgivning i större 
omfattning än tidigare. Expr. 30.3.1987 
[jfr da. egenblodbehandling] 

elpistol don som ger starka elstötar, av-
sett att användas som vapen. En elpistol 
kan köpas av vem som helst, det behövs 
ingen vapenlicens. Den ser ut som en 
fjärrkontroll till en TV-apparat. 1 ena 
ändan sitter två metalipoler. De trycks 
mot offret som sedan förlamas i några 
minuter av elchocken. SvD 22.4.1986 

fantombild konstruerad bild (av person ef-
terlyst av polisen). En lång blond man 
skuggade statsminister Olof Palme 
På måndagen offentliggjorde polisen en 
"fantombild" av honom ... Vittnet 
[har] hjälpt polisen att ta fram bilden, 
med hjälp av den västtyska identifierings-
maskinen. SvD 25.3.1986 [da. fantom-
billede, jfr no. robotbilde] 

fax -en, p1. -ar (om apparaten); -et, p1. fax 
(om meddelandet), ökad anv. i skrift: 
kortord för telefax. - Man sätter med-
delandet i "faxen" istället [för att använ- 

da telefon] och vips så har mortagaren 
ett viktigt besked. DN 14.2.1984 [da. 
fax, no. faks] - faxa sända via telefax. 
1982. Man kan "faxa" en A4-sida på 
mindre än en halv minut till en mottagare 

med motsvarande utrustning. DN 
14.2. 1987 [da. faxe, no. fakse] 

fettsugning plastikkirurgiskt ingrepp som 
innebär att fett sugs ut ur kroppen. 
1980-t. [no. fettsugning] 

finansvalp se valpskatt. 1987 
friklassa förklara fri från radioaktivt ned-

fall ed. Statens strålskyddsinsritut fri-
klassade på onsdagsefrermiddagen de 
återstående församlingarna i ... Gävle-
borgs län. Det innebär att hela Sverige 
nu ärfriklassat och att korna kan släppas 
på bete. SvD 26.6. 1986 

glasnost ['glassnåst] öppenhet; om Gorba-
tjovs nya politik för ökad öppenhet i 
Sovjet. 1987 [av ry. rJiacnocri eg. 'of-
fentlighet, publicitet'; har förekommit 
tidigare i rysk politisk terminologi, men 
tycks först med Gorbatjov ha blivit ett 
slagord; da., no. glasnost] 

HIV Nu har FN-organet WHO (Världs-
hälsoorganisationen) officiellt rekom-
menderat att aidsviruset döps om. Det 
nya namnet är HIV (Human Immunode-
ficiency Virus, ung. Humant Immun-
bristvirus). SvD 3.8.1986 [av eng. HIV, 
jfr citatet; da., no. HIV] 

hospice ['håsspis] -et, pi. hospice hellre: 
lindringsklinik (se d.o.). 1 flera år har 
Ersta sjukhus kämpat för att få starta 
Sveriges första sk. hospice. SvD 
19.1.1982 [av eng. hospice (jfr sv. hos-
pits) 'hospital, asyl'; da., no. hospice] 

kebabspråk nedsättande el. skämrsamt: 
den form av svenska som många invand-
rare talar, jfr rinkebysvenska. - De [in-
vandrarungdomarna] kan alltså en sas. 
riktig svenska men efter en stund halkar 
de in i vad man därute kallar "kebab-
språk". DN 7.9.1987 

kontorssättning skrivbordssättning (se 
d.o.) 

krocksläde slädliknande anordning som 
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används vid krocktester. Alla blir lika 
överraskade av kraften i en krock vid 
bara sju km/tim. Den har man fått tillfäl-
le att känna på i en krocksläde som bl.a. 
varit utställd hos bilprovningen i Partille. 
GP 20.4.1986 

krockvikt den vikt en passagerare el. ett 
löst föremål i ett fordon får vid en krock 
el. häftig inbromsning. Krockvikt är ett 
ord som uppfunnits, eller i alla fall lanse-
rats, för att förklara varför man måste 
spänna fast sig även i baksätet på bilen. 
Poängen är att man inte väger det man 
tror att man väger ... Upp mot ett ton 
kan man väga, tyckte vi det lät som. DN 
21. 10. 1986 

köksö enhet bestående av spis med arbets-
bänk, skåp mm. som placerats mitt på 
golvet i ett kök. Kök med s.k. köksö. 
Det betyder att spisen, med vissa bänkar 
och skåp, placeras mitt på golvet. Vår 
Bostad nr 10, 1987 

lindringsklinik klinik el. sjukhem för vård 
av döende; föreslaget som nordiskt er-
sättningsord för hospice (se d.o.) av 
Nordiska språksekretariatet 1987 - lind-
ringsvård vård av döende, jfr föreg. 
ord. 1987 

naturcampingplats Naturvårds verket vill 
att kommunerna inrättar s.k. natur-
campingplatser för husvagnsägare med 
små krav på komfort men med stora 
krav på natur... Camparna får tillgång 
till vatten och toalett och kan bli av med 
sitt avfall. DN 24.6.1986 

nollspråkig som inte behärskar ngt språk 
ordentligt, jfr äldre flerspråkig, halv-
språkig. - Många skribenter... [är] sna-
rast nollspråkiga. Deras svenska har bli-
vit "svengelska" och fylls av diverse mer 
eller mindre hemmagjorda försvensk-
ningar. Resumé 8, 1986 

obältad utan bilbälte el. annat säkerhets-
bälte, jfr bältad. 1983 

perestrojka [2åjkal ombyggnad; förnyel-
se; om Gorbatjovs nya reformpolitik. 
1987 [av ry. nepecTpoäKa 'ombyggnad, 
rekonstruktion'; jfr uttr. "att bygga 

kommunismen"; da., no. perestrojkal 
privatreligiös religiös utan att bekänna sig 

till ngn speciell tro. Början av 1980-t. 46 
procent av svenska folket ärs.k. "privat-
religiösa" har en undersökning visat. 
Den religiositeten tror jag till stor del 
beror på naturupplevelser. Människorna 
upplever naturens gudomlighet. SvD 
15.6.1986 

processorienterad skrivning el. process-
skrivning metod vid skrivträning som in-
nebär att en text bearbetas o. skrivs om 
i flera omgångar. Endast genom att skri-
va lär vi oss att skriva ... Metoden [lä-

rarna] arbetar efter kallas processorien-
terad skrivning, därför att vägen, inte 
målet, är avgörande. SvD 23.9.1986 [jfr 
eng. process writing 

returkraft lagrad bromsenergi som utnytt-
jas som drivkraft för fordon, 
tryckackumulatordrift. Våra nya, röda 
bussar utnyttjar returkraft som är en 
miljö vänlig naturkraft. Vi spar upp till 
30% bränsle och avgasutsläppen mins-
kar lika mycket. Returkraften bildas när 
bussen bromsar. Broschyr från Stor-
Stockholms lokaltrafik, 1986. 

ringkapsyl kapsyl försedd med en liten 
ring för öppnandet. 35 miljoner jul-
mustflaskor har den nya kapsylen 
Under 1986 räknar man med att tillverka 
1,1 miljarder ringkapsyler. GP 
21. 12. 1985 

rinkebysvenska den form av svenska som 
talas av många invandrare o. äv. inföd-
da svenska ungdomar i Rinkeby, ett in-
vandrartätt område i Stockholm; jfr ke-
babspråk. 1987 

samriskföretag (i finl.sv.: samföretag) 
företag som bildats genom samverkan 
mellan företag från olika länder, ofta 
inriktat på ekonomiskt riskfylld verk-
samhet. Crawford Door bildades för 26 
år sedan som ett joint venturebolag, eller 
samriskföretag, mellan amerikanska 
Crawford Door Inc och Beijerinvest. GP 
29.10.1986 [motsv. eng. joint venture; 
samriskföretag blev vinnande förslag i 
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en ordtävling i Dagens Nyheter] 
självtransfusion egenblodgivning (se d .0.). 

1 uländer praktiseras självtransfusion un-
der primitiva former vid operationer. 
DN 6.12.1986 

skraplott lottsedel där numret är täckt 
med en bortskrapbar hinna. 1986 [no. 
skraploddl 

skrivbordssättning förfaringssättet att med 
dator el. ordbehandlare framställa ma-
nus, som är helt färdigt för tryckning o. 
alltså inte kräver ngn sättning el. grafisk 
formgivning; föreslaget som ersättnings-
ord för desktop (publishing) (se d.o.), 
andra förslag är kontorssättning, gör-
det-själv-tryck. 1987 [no. skrivebords-
setting] 

strecksats sats som inleds med tankstreck i 
en uppräkning av flera satser o. som 
anger t.ex. villkor. Om det finns SACO! 
SR-medlemmar utanför dessa yrkesgrup-
per som "träffas" av någon av "streck-
satserna" skall även de kunna komma 
ifråga. Cirkulär från DIK-förbundet 
1.12.1986 

surrogatmamma, surrogatmo(de)r kvinna 
som mot ersättning föder ett barn åt ett 
barniöst par, som adopterar barnet; be-
fruktningen kan ske på konstgjord väg 
med spermier från den blivande adop-
tivpappan. 1982. Från USA kommer 
också systemet med s.k. surrogatmam-
mor, som föder fram barn på beställning 
åt andra. DN 23.2.1983 [efter eng. sur-
rogate mother; da. surrogatmo(de)r, no. 
surrogatmor] 

trädkramare miljöaktivist som står o. 
kramar om ett träd för att rädda det från 
att bli nedhugget. Polisen invaderade 
och besatte det område utanför Stenung-
sund som de så kallade trädkramarna 
ockuperade i protest mot motorvägsbg-
get. DN 14.10.1987 

ungdomsiagare ungdom som arbetar i s.k. 
ungdomslag i former som regleras av en 
viss lag (ungdomslagen). Snart fyller 

ungdomslagen tre år, den unika lag som 
garanterar alla mellan 18 och 20 år ett 
jobb på halvtid . . . Det finns en fara med 
att ungdomarna trivs alltför bra ....sä-
ger NN ... som uppmuntrar alla ung-
domslagare att söka jobb utanför hem-
kommunen. DN 12. 12. 1986 

valpskatt omsättningsskatt på värdepap-
pershandel. Den nya skatten har redan 
döpts till "valpskatten", den skall gälla 
för alla skuldebrev utom premieobliga-
tioner. DN 21.9.1987 [syftar på ordet 
finansvalpar om unga penningmäklare, 
yttrat av LO-chefen Stig Malm i debat-
ten om denna skatt] 

Westerberg(s)effekten plötslig ökning av 
ett partis väljarsiffror beroende på en 
enskild politikers personlighet (o. inte 
partiets agerande el. ställningstagande i 
någon viss fråga). Valutgången skänkte 
oss en ny politisk term: Westerbergeffek-
ten. DN 20.9.1985 [efter Bengt Wester-
berg ledare för folkpartiet, som 1985 
tiliskrevs sådan framgång] 

vildcampare Åtta miljoner campare varje 
år undviker de organiserade camping-
platserna och söker sig till vild,narken. 
Dessa 'vildcampare' vill nu naturvårds-
verket styra in på små, billigare cam-
pingplatser. SvD 24.6.1986 - vildcam-
ping jfr föreg. Förra året förekom totalt 
cirka 37 miljoner "campingnätter" i Sve-
rige. Därav var åtta miljoner s.k. vild 
camping utanför campingplatserna. DN 
11.4. 1984 

värsting yard.: ngn el. ngt som är "värst", 
dvs, störst, bäst, snabbast e.d. 1985. En 
värsting. Corvette Stingray, cab. 69. SvD 
24.4.1987, annons. 

åskådarvåld våld utövat av åskådare, jfr 
äldre läktarvåld. - Europarådets kon-
vention mot åskådarvåld vid idrotts-
evenemang. TT-nyheter 12.9.1985 

örstift smycke som sätts fast i örat med ett 
stift, för person med hål i öronen. 1986 
[da. Ørestikl 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av all-
mänt intresse. 

Från Georg Nilson i Stockholm 
har kommit ett brev: 
Jag tillhör en generation som förargar sig 
över dagens minskade användning av 
bindestreck. De utelämnade binde-
strecken ger resultat som ofta kan verka 
som utslag av ett bisarrt skämtlynne men 
också som uttryck för dålig smak. Visserli-
gen begagnade sig Carl Larsson av denna 
idé vid formgivningen av en jultidning, 
men det gör ju inte saken bättre. 

Vi vill inte undanhålla läsarna Georg Nil-
sons exempel: 
DRA 
MATEN i en annons för Kungl. Dramati-
ska Teatern. 

STRÖ 	RAK 
SOCKER och TVÅL på respektive för-
packningar. Man kan ju undra om även 
KROKIG TVÅL saluförs. - Det fall 
Georg Nilson finner mest störande är 
följande: 
GUDS 
TJÄNST 
ORD 
NING på ett blad från S:t Görans försam-
ling i Stockholm. 

Vi håller med om att sådana här textning-
ar kan bli löjliga eller rent vilseledande. 
Eller vad sägs om följande exempel utan-
på en broschyr från Systembolaget: 
ÅTER 
BÄRING 
PÅ 
SYSTEMET 
7 

Det kan tyckas som om det vore en 
struntfråga om bindestreck finns utsatta 

eller inte. Men det är ingen struntfråga. 
För den här ovanan kan ses som ett tecken 
på att det inte skulle spela någon roll hur 
språklig information utformas, det enda 
viktiga är "bilden". Och för att få en 
"snygg bild" kan Systembolaget uppmana 
sina kunder att åter ta bäring på systemet i 
stället för att upplysa om återbäringen. 

Red. 

Språkvård 
Gamla årgångar säljs ut 
De första 15 årgångarna av tidskriften 
Språkvård säljs nu ut för sammanlagt 125 
kronor plus porto. Erbjudandet gäller allt-
så årgångarna 1965-1979 och endast vid 
rekvisition direkt från Svenska språk-
nämnden, Lundagatan 42, uppg. 5, 11727 
Stockholm, telefon 08-6680150 eller via 
postgiro 197475-7. 

För senare årgångar gäller samma priser 
som i fjol dvs, för 1980-1982 är priset 
27:50 per årgång och för 1983-1985 är det 
35:— per årgång. För 1986-1987 är priset 
40:— per årgång. 1 dessa priser ingår porto. 
För enstaka exemplar från årgångarna 
1965-1982 är priset 8:50 och för årgångar-
na 1983-1987 är det 12:—. Porto tillkom-
mer. 

Språkvård 1988 
Tidskriften kommer att utges med fyra 
nummer också under 1988, och för dem 
blir priset oförändrat 40 kronor vid prenu-
meration direkt hos Språknämnden. 
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Språk i Norden 1987 
Huvudtemat för årets volym av Språk i 
Norden, årsskrift för Nordiska språksekre-
tariatet och de nordiska språknämnderna, 
är "Förhållandet mellan talspråk och 
skriftspråk". Gun Widmark belyser i upp-
satsen "Växelverkan mellan tal och skrift" 
hur dessa två varianter av språket på-
verkar varandra och särskilt hur skrift-
språket med den svenska folkskolans 
framväxt på 1800-talet kommit att inverka 
på talspråket inom allt bredare samhälls-
skikt. Esko Koivusalo skriver om konkur-
rensen mellan det offentliga finska talsprå-
ket, dvs, det talade riksspråket, och "det 
nya pratspråket" (juttelukieli), som i vissa 
avseenden ligger rätt långt från skriftsprå-
ket och det talade riksspråket. Från att ha 
varit en ungdomsjargong begränsad till 
Helsingforsområdet breder det nu ut sig 
som ett allmänt vardagsspråk. JØrn Lund 
beskriver språkutvecklingen inom Dan-
marks Radio från 1920-talet och fram till i 
dag - bruket, språkpolitiken och lyssnar-
reaktionerna. För problemet huruvida 
norska skolbarn med dialekt skall lära sig 
ett "normaltalemål" på skriftspråklig 
grund redogör Kjell Venås. 

När finskan under 1800-talets nationella 
väckelse skulle utvecklas till ett språk för 

alla samhällsfunktioner, var det nödvän-
digt att bilda mängder av nya ord. En 
ordskapare av ovanliga mått var läkaren 
Wolmar Schildt-Kilpinen. Om honom 
skriver Paavo Puikkinen. 

Två bidrag handlar om grannspråksför-
ståelse: Ulf Teleman diskuterar i "Grann-
språksförståelse. Hinder och möjligheter" 
framför allt svenskars problem med talad 
danska, och JØrn Lund skriver om 
grannspråken, skolan och lärarutbild-
ningen. 

De nordiska nyordsböckerna (som kom ut 
1982-1986) anmäls ur ett samnordiskt per-
spektiv av Einar Lundeby. Språk i Norden 
innehåller dessutom som alltid en avdel-
ning med korta anmälningar av nyutkom-
men nordisk litteratur om språk och 
språkvård och förteckningar över nya ord-
böcker och ordlistor. Som vanligt lämnas 
också redogörelser för det nordiska sam-
arbetet. 

Språk i Norden 1987 kostar liksom före-
gående årgång 60 kronor. Den som vill 
slippa göra en ny beställning varje år kan 
teckna ett stående abonnemang hos Sven-
ska språknämnden. 
Catharina Grunbaum 
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Allan Karker Det nordiske sprogsamarbejde 
Universitetslektor Allan Karker vid Arhus universitet har i år 
efterträtt professor Bertil Molde som ordförande i Nordiska 
språksekretariatet. Här redogör han för det nordiska språk-
samarbetet. Artikeln återger det föredrag som författaren 
höll vid Svenska språknämndens årsmöte i oktober 1987. 

Sprogsamarbejde er ikke noget almindeligt 
ord på dansk, lige så lidt som språksam-
arbete er det på svensk eller språksam-
arbeid på norsk. Disse ord - eller om man 
vil: dette ord - står ikke i ordbøgerne. 
Muligvis er det et temmelig nyt ord, må-
ske er det først lanceret 1 Sprog i Norden 
1970, hvor Arnulv Sudmann skrev en 
oversigt over "Nordisk språksamarbeid", 
men det kan også meget vel vere ddre. 
Når det ikke har fundet plads i ordbøger-
ne, og heller ikke i de tre nyordsbøger for 
tiden efter 1945, kan det skyldes at ordet 
umiddelbart virker helt banalt, det er jo 
en sammenstning af to i forvejen vel-
kendte led. 

Som så ofte ved sammensetninger kan 
man imidlertid godt komme i tvivl om det 
betydningsm2essige forhold mellem ledde-
ne. Fx kan politivold i princippet lige så 
vel vre demonstranters vold mod politiet 
som politiets anvendelse af vold mod 
uskyldige demonstranter, og hustru vold 
kan tilsvarende tnkes at gå ud over gte-
manden. Her har sprogbrugen dog vistnok 
lagt sig fast. Men hvad er sprogsamar-
bejde? Er det samarbejde om sprog eller 
samarbejde mellem sprog? 

Enklere bliver sagen ikke ved at adjek-
tivet nordisk føjes til. Er der tale om et 
nordisk samarbejde som på en eller anden 
måde gelder sprog? Eller hører adjektivet 
kun til det første led ligesom i hvid slave-
handel eller i det klassiske svenske eksem-
pel varm korvgubbe? 1 så fald er det et 
samarbejde som har at gøre med nordiske 
sprog. Eller er forholdet som i fransk 
leverpostej at adjektivet refererer til sam-
mensetningen som helhed, altså at talen 

er om et sprogsamarbejde af nordisk om-
fang og karakter? Under alle omstndig-
heder er selve adjektivet flertydigt. 1 sam-
menhng med ordet sprog kan det med 
rimelighed forstås som en lingvistisk term, 
ensbetydende med nordgermansk, og nor-
disk sigter da alene til sprogene islandsk, 
frøsk, norsk, svensk og dansk. Men nor-
disk kan også opfattes geografisk-politisk, 
således at grønlandsk, samisk og finsk ryk-
ker md i betydningsfeltet. 

Vist lyder dette indviklet. Men udtrykket 
nordisk sprogsamarbejde svarer godt til sit 
indhold: det er så komplekst som det f-
nomen det skal betegne. 

Et blik på historien 
Siden 1978 har det nordiske sprogsamar-
bejde vret officielt organiseret i Nordisk 
Sprogsekretariat. Men før vi ser på denne 
institutions opgaver og virksomhed, vii jeg 
1 korthed minde om de historiske forud-
stninger. 

Det er velkendt at man i middelalderen 
indtil midt i 1200-årene opfattede sproget i 
Skandinavien og på Island som i alt v-
sentligt identisk og betegnede det som 
"dansk tunge". Senest i løbet af 1400-tal-
let er denne enhed brudt, idet sproget i 
Skandinavien undergår gennemgribende 
forandringer 1 bøjningen og optager en 
mengde nye ord og orddannelsesmønstre 
fra nedertysk, hvorimod islandsk bevarer 

fx till exempel 
politi polis 
føje til tillfoga 
kun bara 
orddanne1sesmnster ordbildningsmönster 
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sin gammelnordiske karakter. Ved refor-
mationen bliver Bibelen oversat til tre na-
tionale skriftsprog: islandsk, svensk og 
dansk - for dansk er nu blevet skriftsprog i 
Norge og holder denne stilling til hen 
imod 1900. Men svensk, norsk og dansk er 
vedblivende indbyrdes forståelige, som 
dialekter af ét og samme skandinaviske 
sprog, der nu er fremmed for islandsk. 

Det danske sprogs overvldende indfly-
delse i Norge var en logisk følge af den 
politiske indordning under Danmark. 
Over for denne envejskommunikation står 
den mere eller mindre bevidste udveksling 
af låneord mellem nationalsprogene 
svensk og dansk som begynder ved midten 
af 1700-tallet. På dette fnomen vover jeg 
at hfte betegnelsen sprogsamarbejde, 
forstået som samarbejde mellem sprog; 
men de interskandinaviske ordlån adskil-
ler sig naturligvis ikke i princippet fra de 
ord som optages fra fjernere sprog. Perio-
devis har denne form for sprogsamarhejde 
i Skandinavien haft temmelig ensidig ka-
rakter; i slutningen af 1800-årene gik 
strømmen mest fra dansk til svensk, efter 
anden verdenskrig mest fra svensk til 
dansk og norsk. 

Samarbejde om sprog blev en del af skan-
dinavismens ideologi, sigtende dels på na-
bosprogsundervisning i skolen, dels på tu-
nrmelser mellem sprogene. Det navn-
kundigste udslag af disse bestrbelser er 
retskrivningsmødet i Stockholm 1869, som 
dog langtfra nåede sit mål. Af mødets re-
kommandation udvalgte myndighederne i 
Sverige, Norge og Danmark hver sine 
punkter til officiel gennemførelse, og et 
halvt århundrede senere er de nuvrende 
karakteristiske forskelle mellem svensk, 
norsk og dansk ortografi i alt vsentligt 
fastlagt - eller fastlåst: Et nyt gennemar-
bejdet forslag til en ortografisk samord-
ning med fuld respekt for det enkelte 
sprogs struktur ("Nordisk retskrivning - 
den ideale fordring pnesenteret af Allan 
Karker", i Sprog i Norden 1976; separat 

udgave 1977) kunne omgående arkiveres 
blandt utopierne. Men det hører dog med 
i billedet at den danske retskrivnings-
reform af 1948, som indførte å for aa og 
afskaffede de store begyndelsesbogstaver i 
substantiverne, til dels var nordisk motive- 
ret. Det hører også med at svenske folke-
skolelreres forslag om en mere lydret 
stavning (1934, 1943, 1969-70) blev afvist 
under hensyn til bl.a. det nordiske sprog-
fllesskab; og at den norske retskrivning 
med samme begrundelse har genindført de 
stumme slutkonsonanter i fx bad, gav, 
drog, stod. 

Argumentet er et vidnesbyrd om den for- 
nyede besindelse på et nordisk kulturfl-
lesskab som de to verdenskrige i vort år- 
hundrede kaldte frem. Da Nämnden för 
svensk språkvård blev stiftet i 1944, blev 
en af dens opgaver at "söka åvägabringa 
nordiskt samarbete på språkvårdens områ- 
de i syfte att vidmakthålla och stärka den 
nordiska språkgemenskapen". Efter det 
svenske forbillede blev der siden oprettet 
sprognvn i Norge (1952) og Danmark 
(1955), men i disse statsinstitutioners ved-
tgter fik den nordiske idé en lidt svalere 
formulering, på norsk "Å samarbeida med 
institusjonar av liknande slag i dci andre 
nordiske landa", og på dansk "At samar- 
bejde med de andre nordiske sprognvn i 
spørgsmål af fllesnordisk interesse". 
Med ubetydelige xndringer i udtrykket 
gelder de samme bestemmelser endnu for 
Svenska språknämnden (1974) og Dansk 
Sprognvn (1981), medens formuleringen 
i loven om Norsk språkråd (1971) vel tør 
tolkes som noget mere positiv end for: 
språkrådet skal "fremme og delta i nor- 
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disk samarbeid om språkdyrking" Disse 
nuancer i holdningen kom til at spille en 
vis rolle da 8 medlemmer af Nordisk Råd i 
1973 foreslog oprettelsen af et nordisk 
sprognvn. 

Siden 1955 havde de nationale sprogrnevn 
ganske vist holdt årlige fellesmøder og 
bl. a. drøftet adskillige terminologiske 
emner af almen interesse; og de havde 
publiceret deres overvejelser og resultater 
i et årsskrift som siden 1970 hedder Sprog i 
Norden. Men for de otte politikere var 
dette langtfra tilfredsstillende. Bag deres 
forslag lå den samme vurdering som var 
drivkraften i den danske forfatter Sven 
Clausens "nordiske målstrv" i 1930-åre-
ne, nemlig at de nordiske sprog fjerner sig 
mere og mere fra hverandre. "Det bygges 
i økende grad opp nye barrierer mellom 
språkene, blant annet ved at det innføres 
ulike ord for nye begrep," hed det i politi-
kernes forslag. Opgaven for et nordisk 
sprognvn skulle derfor vre at "vere 
med på å forhindre at tilfeldigheter unødig 
fremmedgjør de nordiske språk for hver-
andre". 

Denne målstning blev af de eksisterende 
nationale sprognevn udlagt sådan at det 
påtnkte fllesnordiske organ skulle ud-
styres med overordnet og normerende 
myndighed. Hertil stillede Dansk Sprog-
nvn sig principielt og ubetinget afvisen-
de, hvorimod Svenska språknämnden var 
mere positiv. Det blev Norsk språkråd 
som fandt frem til den organisatoriske 
Iøsning, men xren for definitionen af det 
nye nordiske instituts arbejdsopgaver til-
kommer helt og holdent den davrende 
chef for Svenska språknämndens sekreta-
riat, Bertil Molde. 

Nordisk Sprogsekretariat 
Resultatet af de langtrukne dröftelser blev 
ikke et overordnet nordisk sprognvn, 
men et organ for samarbejde mellem de 
eksisterende nationale sprognvn, med 
det hovedmål "att verka för att bevara och 

förstärka den språkliga gemenskapen i 
Norden och främja den nordiska språk-
förståelsen". Sådan står der i Nordisk Mi-
nisterråds instruks for det nye organ, som 
indledte sin virksomhed den 1. juli 1978 
under navnet Nordisk Sprogsekretariat. 

Betegnelsen sprogsekretariat er dobbelt-
tydig, den dekker dels organet som så-
dant, dels dets sekretariat i snvrere for-
stand - sidstnvnte har til huse i Oslo med 
et personale på 3 1/2 personer. Sprogsek-
retariatets anden komponent er en styrelse 
på 12 medlemmer som skal reprsentere 
alle de hjemmehørende sprog i Norden. 
Finsk, svensk, norsk og dansk har hver to 
reprsentanter, medens samisk, frøsk, 
islandsk og grønlandsk har hver én. Styrel-
sen velger et arbejdsudvalg bestående af 
et medlem fra hvert af de nationale sprog-
nvn i Danmark, Finland, Norge og Sveri- 
ge og udpeger en af disse fire personer til 
formand. Samtidig med at alle hjemlige 
sprog i Norden har fået anvist et medan- 
svar for det nordiske sprogsamarbejde, 
har ministerrådet således klart tilkende-
givet hvor tyngdepunktet i dette samarbej-
de skal ligge: i Skandinavien og Finland. 

Den overordnede målstning har jeg alle-
rede citeret. Den specificeres i instruksen 
som et pålg til sprogsekretariatet om at 
vre rådgivende og koordinerende organ i 
sproglige spørgsmål som vedrører mere 
end ét nordisk sprog; at tage initiativ til  
forskningsprojekter af fllesnordisk inte- 
resse; at følge udviklingen af nabosprogs-
undervisningen på alle uddannelsestrin; at 
samarbejde med massemedierne om tiltag 
til fremme af den nordiske sprogforståel-
se; at medvirke til og ved udarbejdelsen af 
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ordbøger mellem sprogene i Norden; at 
medvirke til publicering af skrifter om dis-
se emner; og at arrangere konferencer, 
seminarer og andre møder om nordiske 
sprogspørgsmål. 

Jeg skal ikke i detaljer gøre rede for Nor-
disk Sprogsekretariats store og gode hand-
linger. Lad et udvaig af titler på publika-
tioner fra sprogsekretariatet tjene som 
vidnesbyrd om aktivitet på nsten alle de 
omtalte felter: Språkene i Norden (1983), 
Språk og samfunn i Norden etter 1945 
(1985), Nordisk grannespråkundervisning. 
Et utvalg av materiell til bruk i grunn-
skolen (1982, revideret udgave 1987), 
Barn i Norden (en tekstantologi for 3.-6. 
skoleår, 1984), Internordiske ordbøker 
(1981), Att förstå varandra i Norden - 
språkråd till nordbor i nordiskt samarbete 
(1986). Til de nrmeste planer hører en 
større undersøgelse og forhåbentlig en 
indsats vedrørende tekstning af tv-pro-
grammer. 

Alt dette handler enten hovedsagelig eller 
udelukkende om tre sprog: svensk, norsk 
og dansk. Men som et sprogpolitisk organ 
har Nordisk Sprogsekretariat også gjort 
sin indflydelse gldende i sager vedrøren-
de andre sprog i Norden. Eksempelvis har 
sprogsekretariatet påtalt den fejlfulde gen-
givelse af islandske navne i den officielle 
publikation Nordiska samarbetsorgan; 
sprogsekretariatet har støttet Lantmäteri-
verket i indførelsen af den nye nord-
samiske ortografi på landkort og har ud-
talt sig positivt om et udkast til en norsk 
lov der sikrer samernes sproglige rettighe-
der i Norge og som kan tjene som mønster 
for lignende tiltag andre steder i Norden; 
og sprogsekretariatet har tilsluttet sig et 
forslag om at kvnsk (finsk) i Norge får 
samme valgstatus i grundskolen som sa-
misk. 

Sprogfailesskab og 
sprogforståelse 
Som jeg nvnte indledningsvis kan adjek- 

tivet i forbindelsen nordisk sprogsam-
arbejde tolkes på to måder, enten som en 
lingvistisk term eller som en geografisk-
politisk bestemmelse. Men når vi - og in-
struksen for Nordisk Sprogsekretariat - ta-
ler om det nordiske sprogfcvllesskab, har vi 
ret beset at gøre med et tredje aspekt. De 
otte hjemmehørende sprog i Norden for-
deler sig på tre helt forskellige sprogtter: 
den eskimoiske (grønlandsk), den uralske 
(samisk og finsk) og den indoeuropiske 
(islandsk, frøsk, norsk, svensk og 
dansk). Over sprogttens grnse er der 
ingen passage. Men heller ikke samer og 
finner kan forstå hverandre, og for skandi-
naver er selv islandsk og frøsk fremmede 
sprog. Kun svensk, norsk og dansk er md-
byrdes forståelige, og i streng forstand er 
det alene dette forhold der fortjener navn 
af sprogfllesskab. Og dog er det helt nor-
malt at tillgge begrebet et betydelig 
større omfang: Vi går ud fra at alle i det 
geografisk-politiske Norden har i det 
mindste en sekundr andel i sprogflles-
skabet; skandinaverne forventer at de 
øvrige nordboer kan udtrykke sig på et af 
de skandinaviske sprog og forstå de to 
andre. 

På papiret er denne forudstning opfyldt. 
De fleste samer kerer jo norsk eller 
svensk, i fterøske og grønlandske skoler er 
dansk ifølge hjemmestyrelovene et obliga- 
torisk fag ved siden af modersmålet, på 
Island keses dansk, norsk eller svensk i 
skolen fra 4. klasse, og i Finland er svensk 
det ene af rigets to officielle sprog. 

Virkeligheden er knap så tålmodig som 
papiret. Det er langtfra alle elever der 
bringer det så vidt som til at kunne ud- 
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trykke sig på det fremmede skandinaviske 
sprog, og hvad vrre er, de er i mange 
tilftde ikke synderlig interesserede. Ver-
denssproget engelsk er ikke biot et lok-
kende alternativ, men en nødvendighed i 
tilkeg til det skandinaviske, der kan op-
leves som en belastning, et unødvendigt 
onde. 

Af historiske årsager har det danske sprog 
en mrkelig fremskudt position i denne 
sammenhng. Det kaider på en kommen-
tar, eftersom dansk talesprog vitterlig er 
smertensbarnet i den nordiske kommuni-
kation. Så kenge Grønland og Frøerne er 
dele af et rigsfilesskab med Danmark, vii 
nppe nogen for alvor krve dansk ud-
skiftet med norsk eller svensk i disse lan-
des skoleundervisning. Men Island er en 
seivstndig stat og er ikke forpiigtet over 
for netop dansk. 1 Nordisk Sprogsekretari-
at er hoidningen den at det er principielt 
ligegyldigt om islandske skoleelever får 
undervisning i svensk, norsk eller dansk, 
når biot de bliver undervist i et skandina-
visk sprog. Et mindre antal elever med 
srlig tilknytning til enten Sverige eller 
Norge får faktisk undervisning i svensk 
eller norsk i stedet for dansk. Men en 
almen vaigfrihed kan ikke uden videre 
gennemføres, eftersom de islandske herere 
just er uddannet til at undervise i dansk. 

Til traditionen på Island såvel som på Far-
øerne hører at man i skolen tilegner sig en 
sriig udtale af dansk, en mere bogstavtro 
udtale end den normale i Danmark, og det 
er ofte bevidnet at denne tiiirte variant af 
dansk gør sig bedre i den nordiske kom-
munikation end den xgte vare. For det 
nordiske samkvems skyld ser Nordisk 
Sprogsekretariat derfor ingen anledning tu 
at bryde med denne tradition. På den an-
den side vii det vre urimeligt at arbejde 
på at holde traditionen kunstigt i live. 
Sagen er at vor tids almindelige ambitio-
ner med hensyn til korrekt udtale af frem-
mede sprog gør sig strkt gidende hos 
både lrere og elever på Island og i sriig 

grad på Frøerne hvor det danske sprog 
er nrvrende i miljøet. At tage udtryk-
kelig afstand fra denne voksende tiinr-
meise til xgte dansk udtale ville vere det 
samme som at undsige det danske sprog. 

En sådan undsigelse er faktisk blevet of-
fentligt fremsat. Den islandske docent og 
forfatter Njörur P. Njarvik skrev i ja-
nuar 1987 i dagbladet Pjööviljinn at når 
det danske sprog er ishendernes bro til det 
øvrige Norden, så er det alene fordi isln-
derne engang var danske undersåtter. 
Men dansk er af to grunde en uegnet 
sprogbro: For det første har isi2endere me-
get svrt ved at kere en rigtig dansk ud-
tale; for det andet vii en rigtig udtale hel-
ler ikke hjelpe dem, for svenskere har 
ikke just let ved at forstå dansk, og seiv 
finner som kan svensk forstår det over-
hovedet ikke. Og så opstiiier Njöröur sit 
alternativ: "lrum finnlandssnsku" - lad 
os gå over til at lere finlandssvensk, for 
det sprog kan alle skandinaver uden van-
skeiighed forstå. 

1 den sidste påstand har Njöröur vistnok 
ret. Jeg kan som et eksempei referere en 
(garanteret sand) beretning om en fisker 
fra Nyland, som ikke kan noget andet 
sprog end sit modersmål, det finiandssven-
ske. Han har for første gang i sit liv vret i 
Norge for at deitage i nogie faglige drøftei-
ser med norske fiskere, og da han efter sin 
hjemkomst bliver spurgt hvordan han kia-
rede sig med sproget, svarer han - nr-
mest uforstående over for problemet - at 
alt gik udmrket; de norske fiskere for-
stod jo hans svensk. Her ser vi altså en 
bekrfteise på Njör6urs påstand. Men hi-
storien har en dobbeit pointe: Den ny-
landske fisker forstod også sine kollegers 
norsk. Historien illustrerer den spontane 
sprogforståelse som i mange situationer 
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følger af hvad vi kalder det nordiske 
sprogfllesskab. Den islandske andel i 
dette fliesskab er sekundr og kan ikke 
vre andet. Søger islnderne en anden og 
måske mere bekvem sprogbro end dansk, 
kan de i princippet udmrket vlge fin-
landssvensk; til gengeid vii de så (ifølge 
Njöröur seiv) få adskilligt vanskeligere 
ved at forstå dansk. Og for så vidt kan de 
lige så godt vlge norsk. 

Som sagt: det nordiske sprogfllesskab i 
primr forstand omfatter kun svensk, 
norsk og dansk. Islandsk og frøsk er 
sprogvidenskabeligt set nordiske (nord-
germanske) sprog, men der går en grnse 
gennem Atlanterhavet. Den gensidige på-
virkning meilem de to grupper er ringe. På 
Island vrner man stolt om sprogets gam-
melnordiske renhed og afviser n2esten 
ethvert lån fra fremmede sprog; for nye 
fnomener skaber man så vidt muligt nye 
betegnelser alene på basis af det nedarve-
de ordforråd, og den skandinaviske gst-
frihed over for snart sagt alskens sproglige 
indvandrere ser man på med hovedrysten 
eller foragt. Uden at stte sin vestnordi-
ske egenart på spil er det frøske sprog en 
hel del villigere til at modtage både inter-
nationale og navnlig danske påvirkninger, 
men der findes frøske purister som tager 
islandsk til mønster og ivrer ganske srlig 
imod enhver indflydelse fra dansk. Over 
denne atiantiske skillelinje har der på 
sprogmevnenes nordiske møder vret ført 
mange livlige, men stort set ufrugtbare 
diskussioner - der er ingen udsigt til et 
radikalt sporskifte på nogen af siderne; de 
vestnordiske sprogs formrige grammatik 
rummer så at sige et indbygget krav om 
purisme, medens de grammatisk forenkle-
de skandinaviske sprog nsten na-
turnødvendigt bygger videre på fem—seks 
århundreders indlånte og indlemmede 
orddannelser. 

Men hvordan nu med det påståede skandi-
naviske sprogfllesskab? Er det som Sven 
Clausen og senere de nordiske parlamen- 

tarikere mente, at dansk, norsk og svensk 
fjerner sig mere og mere fra hverandre? 
Beviserne søgte de bekymrede i nogle ek-
sempler på nye forskellige ord i de tre 
sprog. Sådanne kan vi alle få øje på, et 
paradeeksempel er den svenske dator, den 
norske datamaskin og den danske data-
mat. Jeg deltager gerne i beklagelsen af 
det konkrete tilflde, men jeg må advare 
imod at generalisere; når pessimister stir-
rer på de skandinaviske sprog, er det som 
om de ikke kan se skoven - de mangfoldi-
ge ligheder - for bare trer - de enkelt-
stående forskelle. 

For at få fastere grund under fødderne har 
jeg gennemset de to første bogstaver i 
Svenska språknämndens bog Nyord i 
svenskan från 40-tal till 80-tal (1986). Af 
tilsammen 884 ord under A og B har halv-
delen nøjagtige paralleller i norsk og/eller 
dansk (433 resp. 442); til paralleilerne 
medregner jeg naturligvis tilflde som 
norsk bokseåpner og dansk dåseåbner sva-
rende til svensk burköppnare, eftersom 
beholderen nu engang hedder burk/boks/ 
dåse på de tre sprog. Som kontrol har jeg 
tillige gennemset bogstavet A i Svenska 
Akademiens Ordlista över svenska språ-
ket (10. uppl. 1973); og idet jeg har regnet 
et fremmedord som abstrus for identisk i 
dansk og svensk, men derimod fx alster, 
angelägen og arrendera som srsvenske, er 
jeg kommet frem til at ca. 3900 ud af ca. 
5200 ord er flles for de to sprog, altå 
omkring tre fjerdedele af ordstoffet. 1 for-
hold hertil kan summen af parallelle ny-
dannelser inden for den seneste menne-
skealder umiddelbart synes at indicere en 
nedadgående kurve. Men der er den af-
gørende forskel på de to ordbøger at 
SAOL medtager et utal af sammenst-
finger og afledninger som i de fleste tilfl-
de giver positivt modsvar på dansk; var 
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sådanne taget med i Nyord i svenskan, 
havde det uden tvivi resulteret i en betyde-
hg større sum af modsvarigheder. Seivsagt 
er denne stikprøve ikke noget videnskabe-
ligt bevis, men den taler pessimisterne 
midt imod. Den tyder på at de tre sprogs 
spontane udvikling ikke rokker ved status 
quo. 

Denne optimistiske bedømmelse gelder 
altså ordforrådet. Grammatikken i snver 
forstand - syntaks og ordbøjning - giver 
ikke anledning til kommentar. Men 
desvrre er den danske udtale et problem, 
og vistnok et voksende problem. Jeg sigter 
ikke til det ildeberygtede "flade a", som 
er et gammelkendt fnomen, men til den 
mere og mere udpnegede vokalisering af 
det eftervokaliske r samt den svage eller 
helt forsvundne artikulation af det frika-
tive g. Til illustration biot to eksempler: 
Udtalen [lu:3] kan ikke med sikkerhed toh-
kes uden for en sproglig sammenharng; 
den kan dkke over luer [Iu:r1 pluralis af 
substantivet lue 'låga', prsens af verbet 
lue 'låga'; eller over tre andre verbalfor-
mer, enten infinitiv lure [lu:r1 'lura' eller 
prsens lurer [lu:rr] 'lurar' eller prsens 
luger [lu:yr] til infinitiv luge [luya] 'rensa 
ogräs'. Hører jeg i radioavisen en medde-
lelse om at [le:3n] strejker, er jeg iførste 
omgang ikke klar over om det drejer sig 
om lcL'rerne eller lc'gerne. Og kobles nu 
disse strukturelie trk sammen med en 
individuel sjusket artikulation, kan udfal-
det blive katastrofalt. 1 maj 1987 bragte 
det danske fjernsyn et interview med Max 
von Sydow, som jeg så og hørte. Både den 
danske interviewers spørgsmål og Max 
von Sydows svar var tekstet på dansk. Alt 
hvad von Sydow sagde forstod jeg umid-
delbart, men min forståelse af interviewe-
rens ytringer måtte jeg flere gange verifi-
cere ved at lse tekstbåndet. På denne 
baggrund synes det forbløffende at Max 
von Sydow overhovedet forstod sin samta-
lepartner, men det kan vel forklares ud fra 
emnet og situationen i øvrigt. 

Mod ulemper som disse er bodemidlet un-
dervisning. 

Nabosprog og uddannelse 
Denne påstand tager sig givetvis ud som et 
paradoks. Pointen i historien om den ny-
landske og de norske fiskere var jo at den 
skandinaviske sprogforståelse kan fungere 
spontant, og vi ved alle at tilf2eldet ingen-
lunde er enestående. Men vi kender også 
alle sammen eksempler på svigt eller til og 
med sammenbrud i kommunikationen. 
Ofte lider forventningen om sprogfielles- 
skabet et chok ved det første møde med 
virkehigheden - og det er dette chok som 
undervisning skal afbøde. 

Nabosprogsundervisning hørte som for 
nvnt med till skandinavismens program, 
og det har nu i omkring hundrede år veret 
skik i danske, norske og svenske skoler at 
de to nabosprog indgår som en del af ar- 
bejdet med modersmålet. Men i den sidste 
snes år har interessen hos både lrere og 
elever vret vigende, og lseplanernes in- 
tentioner er ofte langtfra blevet fyl-
destgjort. Der er brug for en genoprust- 
ning på alle uddannelsestrin. 1 denne sam-
menhng er der anledning til at nvne at 
Nordisk Sprogsekretariat i flere tilflde 
har gjort indsigelse mod officielle tenden- 
ser til oven i købet at velsigne forringel-
sen. Det glder den norske mønsterplan 
for grundskolen og tilsvarende studiepla- 
nerne for lreruddannelsen i Norge; det 
gelder for Sveriges vedkommende Skol-
överstyrelsens udkast til en revideret l-
seplan for svensk i grundskolen; det gl-
der universiteternes bortsparing af indfød- 

rokke ved rubba (på) 
det "flade a" det breda (ä-haltiga) a-ljudet 
radioavisen radionyheterna 
dreje sig om röra sig om 
trcek drag 
sjusket slarvig 
ulempe olägenhet 
afbøde råda bot på 
snes tjog, tjugo 
indsigelse invändning 
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te lektorer i nabosprogene; og det er en 
side af samme sag at Nordisk Sprogsekre-
tariat har protesteret mod den finlandske 
Skolstyrelses forslag om at prøven i "det 
andra inhemska språket" - dvs, svensk i 
finske resp. finsk i svenske gymnasier - 
ikke mere skal vre en obligatorisk del af 
studentereksamen i Finland. 

Midt i disse bekymringer er det dog et 
lyspunkt at nabosprogsundervisningen - 
for så vidt den effektueres - stter md på 
et tidligere alderstrin end for, allerede fra 
3. skoleår. Med nutidens audiovisuelle 
hjelpemidler må børnene i denne modta-
gelige alder kunne lempes frem til at op-
fatte og acceptere nabosprogene mesten 
som ved naturmetoden. Men på højere 
klassetrin er der brug for at gøre eleverne 
bevidste over for nabosprogene, således at 
iagttagelsen samler sig om de regler for 
udtale og bøjning der afviger fra moders-
målet, foruden naturligvis de sregne gb-
ser og de lumske ligheder. Efter min me-
ning er det vigtigt at eleverne også over sig 
i at reproducere nabosprogenes udtale, fx 
i sammenhngende oplsning. Ikke fordi 
de skal Kunne tale et nabosprog, men for 
at styrke opfattelsen af og tolerancen over 
for det som afviger fra modersmålet. 1 
denne forbindelse kan det passende md-
prentes eleverne at alfa og omega for den 
nordiske sprogforståelse er tydelig 
artikulation. Her vii lreren som forbille-
de have en afgørende betydning, og man 
kan så vove at håbe på en almen afsmit-
tende virkning på elevernes behandling af 
modersmålet. 

Disse idealer for nabosprogsundervisning-
en i skolen bør naturligvis også, biot mere 
intensivt, gøre sig gldende i uddannelsen 
af niodersmålslrere. Nordisk Sprog-
sekretariat vii gennem sin pdagogiske 
konsulent bidrage mest muligt til at frem-
me nabosprogskundskaben, også ved 
efteruddannelseskurser for Ierere og ved 
seminarer for tjenestemnd med nordiske 
kontakter i deres arbejde. 

Sprog og politik 
Vort emne er nordisk sprogsamarbejde - 
samarbejde mellem sprog og om sprog i 
Norden. For visse årsagers skyld har jeg 
opholdt mig ved Nordisk Sprogsekretari-
at, men det er på tide at mevne at også 
andre organer befatter sig med nordisk 
sprogsamarbejde, således Nordiska språk-
och informationscentret i Helsingfors, hvis 
hovedopgave er "att i Finland främja un-
dervisningen i och kännedomen om de öv-
riga nordiska ländernas språk, kultur och 
samhällsförhållanden"; fremdeles Nord-
term, som er paraplyorganisation for de 
nordiske terminologicentraler; og Nord-
språk, hvor nabosprogshererne samles. 
Med disse og lignende organer har Nor-
disk Sprogsekretariat et t2et samarbejde. 

Det er også på sin plads at minde om at 
sproget ikke er et mål i sig seiv; sproget 
må handle om noget. Når andre nordboer 
end just sprogfolk kommer sammen, har 
de andet og mere at tale om end selve det 
sprog som tjener til at formidle deres 
grundlggende frellesskab i interesser og 
kultur. Og alligevel står vi igen over for en 
dobbelthed. Sproget er jo en del af det 
kulturfllesskab som det tjener til at for-
midle; der er en vekselvirkning mellem 
sprog og kultur. Det er denne afgørende 
sammenhng som overses når det med 
jvne mellemrum påstås at vi nordboer 
ville have lettere ved at omgås på engelsk. 
Rent bortset fra at påstanden rummer en 
kolossal selvovervurdering med hensyn tu 
vor gennemsnitlige beherskelse af engelsk, 
ville det vre det første skridt på vejen tu 
fremmedgørelse. Opgiver vi sproget, har 
vi allerede opgivet en vsentlig del af kul-
turfllesskabet. 

Under et besøg i Helsingfors i april 1987 
afviste Islands prsident at besvare et po-
litisk spørgsmål fra Hufvudstadsbladets re-
porter. Men i samme interview erklrede 

passende lämpligen 
skridt steg 
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Vigdis Finnbogadöttir at hun vii vende sig 
i sin grav den dag nordboer begynder at 
samtale på engelsk. Prsidentens ud-
talelse er udtryk for en holdning som er så 
alment accepteret at den anses for upoli-
tisk, hvad den dog naturiigvis ikke er. 
Verden står jo ikke stille, og det nordiske 
frellesskab er ikke en gudgiven indretning. 
Det er ikke helt umuligt at forestille sig en 
verdensorden hvor Grønland, Island og 
Ferøerne har kappet forbindelsen til det 
øvrige Norden. Man kan endog forestille 
sig et spndt forhold mellLm de skandi-
naviske lande, som det der i mindst 200 år 
af historien var det normale. Under sådan-
ne vilkår kan det nordiske sprogf2ellesskab 
muligvis bestå, som historien hidtil har 
vist; men meppe kulturfllesskabet i 
øvrigt, og i hvert fald ikke sprogsamarbej-
det. 

Det er helt klart at det organiserede nor-
diske sprogsamarhejde som forudsetning 
har ikke biot den spontane samfølelse 
mellem nordboer, men også en politisk 
ideologi med tilhørende praksis. Jeg har 
indtil nu kun et par gange refereret tu 
Finland, mest fordi både de sproglige og 

de politiske relationer er så velkendte her i 
Sverige. Men når jeg har citeret Islands 
prasident for en tilsyneladende upolitisk 
ytring, er det i den givne sammenhng 
betimeligt at citere også Finlands prsi-
dent. 1 maj 1987 udtaite Mauno Koivisto, 
atter ifølge Hufvudstadsbladet, "att Fin-
lands internationella ställning i hög grad 
vilar på vår nordiska integration. Det vore 
därför viktigt att stärka och bredda kun-
skaperna i svenska bland hela vårt folk, 
sade han". 

Det er inden for denne ideologiske og po-
litiske ramme at Nordisk Sprogsekretariat 
arbejder. Og min vurdering er at sprogfI-
lesskabet og sprogforståelsen styrkes 
mindre ved forsøg på at ensrette skabelsen 
af nye ord for nye frenomener i almen- 
sproget end ved undervisning i og oplys- 
ning om nabosprogene. Det er ad denne 
vej at det samkvem mellem nordboer 
fremmes hvoraf sprogfliesskabet og 
sprogforståelsen får sin egentlige nring. 

endog till och med 
samfølelse känsla av samhörighet 
betimeligt på sin plats 
ensrette likrikta 
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Grammatik på villovägar 
Det har kommit ut en ny bok i nämndens 
skriftserie. Den heter Grammatik på vii-
lovägar och handlar om fel, konstigheter 
och luckor i den skolgrammatiska traditio-
nen. Boken vänder sig till alla svensklära-
re från lågstadiet och uppåt, till alla andra 
grammatikintresserade och dessutom till 
dem som ännu inte upptäckt hur intressant 
det är med grammatik - kunskapen om 
människan som språkvarelse. Huvud-
redaktör är professor Ulf Teleman och 
alla författarna har sysslat vetenskapligt 
med grammatik. 

Följande uppsatser ingår: 
Lars-Gunnar Andersson, Talets signalord 
Maria Bolander, "Vara, bliva, heta, kal-

las" - om predikativ och närstående ka-
tegorier samt ordföljd och informa-
tionsstruktur 

Staffan Hellberg, Bestämd form: du vet 
vilken jag menar 

Tor Huitman, Objekt som objekt 
Sven-Göran Malmgren, Ar det egentliga 

subjektet egentligen subjekt? 
Åke Pettersson, Bärbara substantiv. Om 

läroböckernas exempel 
Christer Platzack, Bisatser, huvudsatser 

och andra satser 
Christer Platzack, Huvudsatsordföljd och 

bisatsordföljd 
Jan Svensson, Den problematiska hierar-

kin 
Ulf Teleman, Hur många genus finns det i 

svenskan? 
Ulf Teleman, Det är skillnad på folk och 

fä: dum, dummare, dummast 

Boken kostar 130 kronor vid köp hos 
Svenska språknämnden. Porto till-
kommer. 

Skrifter till förmånspris 
Alla intresserade erbjuds att köpa ytterligare två av skrifterna 

i nämndens serie till kraftigt reducerade priser. 

Svenska studier 
från runtid till nutid 
Denna bok utkom som festskrift till Carl 
Ivar Ståhle 1973. Den innehåller 21 upp-
satser om skilda språkvetenskapliga frå-
gor. Här behandlas ett par runinskrifter, 
några dialektord, ortnamn och person-
namn, ett par dunkla textställen i Bibeln 
och hos Bellman, ett problem i gramma-
tikbeskrivning, engelskans inflytande, 
språkvården i skolan på 1800-talet, "tank-
lös utvidgning av språkbruk", kortskrift, 
meningsbegreppet, taiplanering, uttal av 
främmande ord i svenskan, en nutida ut-
talsförändring samt sociolingvistikens be-
tydelse. 

Boken säljs nu för 25 kronor direkt från 
Svenska språknämnden. Porto tillkom-
mer. 

Språkform och språknorm 
Boken är tillägnad Bertil Molde och kom 
ut 1979. Den innehåller 22 uppsatser i 
blandade ämnen: isländsk rättstavning, 
färöiska nyord och namn, reglering av fin-
landssvenskan, språklig skandinavism, 
språkvårdsteori, språkvårdsdebatt, frågan 
om dialekt i skolan, förändringar i vårt 
bildspråk, språkhistoria och språkprog-
flos, tyska attityder till främmande ord, 
diskussion av vissa enskilda ord och ut-
tryck, pronomenen han och hon, ordföljd 
och anföringssatsers placering, författ-
ningsspråk, barnspråk, psalmbokens språk 
och språket i korsord. 

Även denna bok säljs nu för 25 kronor 
direkt från Svenska språknämnden. 
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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 
kr. 

15. Svenskan i Finland av Olav Ahlbäck 
(andra upplagan 1971), pris 10 kro-
nor. 
Språket i Lund av Ingemar Ingers 
(andra upplagan 1970), pris 10 kro-
nor. 
Språkriktighet och stil av Elias Wessén 
(andra upplagans tredje tryckning 
1970), pris 10 kronor. 

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

34. Svensk ord bildning av Ragnhild 
Söderberg (andra uppl. 1971), pris 10 
kronor. 

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 kr. 
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. 
Språk i Norden 1971. Årsskrift för de 
nordiska språknämnderna (1971), pris 
10 kronor. 
Språket i Jönköping av Erik Lönner-
holm (1972), pris 10 kronor. 
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. 
Språkvårdsstudier. En antologi red. av 
Bertil Molde (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 Holm-
berg (1976), pris 10 kronor. 
De nordiska språkens 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. 
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Catharina 	Om baklängesdatering Grunbaum 

1 Språkvård 2/1986 redogjorde Mats Carlvik under rubriken 
"Hur man skriver datum" för olika sätt att skriva datum runt 
om i världen. Efter den artikeln har ett flertal läsare vänt sig 
till Svenska språknämnden för att få en uttrycklig rekommen-
dation. En sådan har givits i Språkvård 1/1975 i Bertil Moldes 
"Irrationell rationalisering" men här tas frågan upp på nytt av 
Catharina Grunbaum, forskningsassistent vid Språknämndens 
sekretariat. 

Som ofta har påpekats, och som även 
framgår av Mats Carlviks undersökning, 
tycks vi i Sverige vara ensamma om att 
tillämpa den "internationella" standarden 
med ordningen år-månad-dag, alltså typen 
1987-06-17. 

Skälen till att så många svenskar så villigt 
har anammat detta sätt att skriva datum är 
flera. Ett är att det har stöd i våra person-
nummer. Ett annat kan vara att man ge-
nom att följa ett alldeles nytt förslag fick 
enhetlighet på en punkt där vanorna skif-
tade mycket. Ett tredje är att baklänges-
dateringen uppfattas som ett påbud som 
skall åtlydas, vare sig man finner det för-
nuftigt eller ej. Det visar sig emellertid att 
många svenskar inte alls finner systemet 
förnuftigt. 

Baklängesordningen sägs ibland vara lo-
gisk. Må så vara, men den är på intet sätt 
mer logisk än ordningen dag-månad-år. 
Den traditionella ordningen har dessutom 
den fördelen att den är just traditionell, 
att det är den vi använder när vi tänker 
och när vi talar, och det är också den som 
används i tidningar, i fack- och i skönlitte-
ratur. Särskilt onaturlig ter sig baklänges-
dateringen vid näraliggande datum där 
man inte behöver ange årtalet, t.ex. 
"Sammanträdet 1987-09-11" i stället för 
"Sammanträdet den 11 september" på ett 
meddelande en vecka innan. Och ännu 

har inte formuleringar som "Gustav II 
Adolf stupade 1632-11-06" vunnit insteg i 
läroböckerna. 

Baklängesdateringen är lätt att använda, 
eftersom vi har den i våra personnummer, 
hävdar dess förespråkare. Men våra födel-
senummer är just nummer; de fungerar 
inte när vi skall tala om för andra när vi är 
födda. Vem säger "jag är född 1944-07-
01" om det inte rör sig om just blankett-
ifyllning? Eller "1944, juli, den 1"? 

Varje gång man skall läsa upp ett bak-
längesskrivet datum - högt eller för sig 
själv - tvingas man att kullbyttera hela 
raden, vilket motsäger påståendet om ra-
tionalitet hos systemet. Resultatet blir 
ibland också att man gör fel. Exemplen på 
missförstånd orsakade av baklängesdate-
ringen är vid det här laget otaliga: folk 
kommer till läkarbesök 	i stället för 4/3, 
förpackningar utan årsangivelse låter sig 
inte tolkas - betyder 06-07 den 6 juli eller 
den 7 juni?, personer med telefonnummer 
vars två första siffror kan tas för ett årtal 
blir uppringda i de mest skiftande ärenden 
(jfr Konsumannonsen som återgavs i di-
rekt anslutning till Carlviks artikel i 
Språkvård 2/1 986) osv. När siffrorna skrivs 
ihop utan mellanrum, t.ex. 780819, kan 
det bli särskilt svårt att genomskåda att de 
står för ett datum. Somliga organisationer 
med sinne för realiteter har dragit konsek- 
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venserna av dessa olägenheter och återgått 
till den gamla ordningen. 

All erfarenhet säger att man inte bör änd-
ra i system som fungerar väl. 1 Norge har 
Norsk språkråd ställt sig avvisande till 
baklängesdateringen, och därmed blev det 
inte aktuellt att införa den 1 förvaltningen, 
och motsvarande gäller även för Finland. 1 
så gott som hela västvärlden skriver man 
alltså datum i ordningen dag-månad-år. 
Ett undantag är USA och Canada, där 
man i engelskspråkiga sammanhang har 
ordningen månad-dag-år. Det är närmast 
där en ändring borde ske om man efter-
strävar internationell överensstämmelse. 

1 den svenska standarden för datumskriv-
ning sägs att datum med sifferskrift skall 
ha ordningen år-månad-dag. 1 samma 
standard redovisas dock även, vilket verkar 
vara obekant för åtskillig skrivpersonal 
inom förvaltning och näringsliv, det s.k. 
alfanumeriska skrivsättet, dvs, den tradi-
tionella ordningen med månadens namn 
utskrivet. Det innebär alltså att man 
skriver "Telefonmottagningen är stängd 
den 21 december 1987 - 3 januari 1988" 
och inte "Telefonmottagningen är stängd 
1987-12-21-1988-01-03". 1 sina anvisning-
ar för systematisk maskinskrivning använ-
der Standardiseringskommissionen själv 
det alfanumeriska skrivsättet i exemplen 
med löpande text. 

Att Standardiseringskommissionen anger 
två sätt att skriva datum, nämligen bak-
längesdateringen och det alfanumeriska 
skrivsättet, innebär inte att skrivsätten 
med snedstreck, 17/5 1987, eller punkt, 
17.5.1987, på något sätt skulle vara felak-
tiga. Det står var och en fritt att använda 

dem utan att därvid förbryta sig mot vare 
sig någon världslig överhet eller mot språ-
ket självt. 

Svenska språknämnden får regelbundet 
frågor om hur datum bör skrivas. Vi 
brukar svara att baklängessystemet kan 
användas i brevhuvuden, vid vissa former 
av dokumentation o.d. (men också att det 
egentligen inte finns något skäl till detta 
bruk). Viktigast är dock att det inte före-
kommer i löpande text. Den traditionella 
ordningen dag-månad-år är den över-
lägsna, med enbart siffror eller med måna-
dens namn i bokstäver. 

Tydligast blir det självfallet om man 
skriver ut månadens namn. Nu är flera 
månadsnamn ganska långa och plats-
krävande, och det kan därför ibland bli 
nödvändigt att förkorta dem, t.ex. på eti-
ketter, i brevhuvuden o.d. Här föreskriver 
Standardiseringskommissionen att endast 
de tre första tecknen tas med: jan, feb, 
mar, apr osv. Denna helt genomförda tre-
bokstavsförkortning kan möjligtvis accep-
teras på t.ex. mjölkförpackningar och lik-
nande ytor med ytterst snäva gränser, men 
i brevhuvuden och kalendarier, på skyltar 
och annat sådant bör man givetvis skriva 
ut de korta månadsnamnen mars, april, 
juni, juli, och för februari och september 
är snarast febr. och sept. att föredra. 

Talet om att baklängessystemet skulle 
vara så fast etablerat att det inte går att 
ändra på är nonsens. Har man kunnat in-
föra det kan man också ta bort det. Och 
till språkbrukarna skulle vi vilja säga att 
de skall lita till sitt eget omdöme och alltid 
väga språkliga påbud mot sunt förnuft. 
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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, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Att inte lämna 
någon möda ospard 
Hur motiverar man uttrycket "att inte 
lämna någon möda ospard"? P.g.a. den 
dubbla negationen blir ju den egentliga 
meningen att man inte ska anstränga sig 
fullt ut. Även idiomatiska uttryck brukar 
ju var någotsånär logiska. 

Jonas Eliasson, Bromma 

Just det att vi har svårt att hantera flera 
negationer i samma följd gör att sådana 
fraser lätt spårar ur. Vad betyder t.ex. 
följande mening: Undvik att utan tillstånd 
från vakthavande lämna dörren olåst eller 
maskinen obemannad! 

Margareta Westman 

Att använda uttrycket att inte lämna någon 
möda ospard i betydelsen 'inte spara nå-
gon möda' är naturligtvis ologiskt och 
ändå är det ett bruk med gamla anor. Hur 
kan detta komma sig? 

För det första kan uttrycket ses som en 
sammanblandning av å ena sidan ha all 
möda ospard eller inte spara någon möda 
och å andra sidan uttryck som inte lämna 
någon möda oprövad. 

Det är visserligen inte ovanligt att två oli-
ka fraser kan bli sammanblandade i 
språkbruket, men i det här fallet har resul-
tatet blivit ett uttryck med helt omvänd 
betydelse. Och det verkar egendomligt att 
talare och skribenter inte lägger märke till 
att de uttrycker det motsatta mot vad de 
menar. En förklaring kan dock vara att 
när samma sats innehåller flera negerande 
uttryck så får vi svårt att direkt uppfatta 
tankegången, man blir tvungen att tänka 
efter. 1 frasen som frågan gäller finns två 
uttryckta negationer: "inte lämna" och o- i 
"ospard" samt dessutom en sorts negering 
i grundordet spard, vilket ju här betyder 
'icke använd'. 

Tatko än en go ång 
1 Språkvård 2/1987 slog vi ett slag för det 
finlandssvenska ordet talko (av finskans 
talkoot). Flera personer har hört av sig och 
påpekat att ordet lever ett friskt liv också 
på Åland, men där i formen talka. Ralf 
Svenblad bifogar urklipp från åländska 
tidningar om städtalka, holkspikartalka, 
mattspikartalka och mängder av andra tal-
katillställningar och han förespråkar den 
åländska fomen talka också för inlån i 
rikssvenskan. Finlandssvenskans talko 
känns däremot "en smula främmande" 
tycker Ralf Svenblad. 

Man kan hålla med om att substantiv med 
ordslut på -o inte känns lika hemtama i 
svenskan som orden på -a. Men frågan är 
om formen talka kan konkurrera ut den 
form av ordet som har den största utbred-
ningen både bland finlandssvenskarna här 
i Sverige och bland de svensktalande i Fin-
land. Ta/ko med den bestämda formen -n 
följer också utan problem samma mönster 
i svenskan som ord av typen bingo, tango, 
purjo, keso och silo. 
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