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Språkvård 25 år 
Med detta nummer av Språkvård har 25 årgångar fullbordats. Det 
hade naturligtvis inte varit möjligt utan läsarnas intresse och stöd. 

1 det allra första numret avgavs en programförklaring, där det 
bland annat stod: 

Avsikten är också att Språkvård skall stå öppen för en allmän saklig 
och konstruktiv debatt om språkriktighet och språkvård. 

Detta är en viktig punkt. Det behövs ett forum för diskussion av 
språkliga företeelser i vår nutida svenska och vårt nutida samhälle. 
Och den diskussionen måste föras på så sakligt underlag som möj-
ligt. Någon gång låter någon läsare oss förstå att vi inte bör publicera 
annat än sådant som Språknämnden uttryckligen rekommenderar. 
Det anser vi vara en alltför snäv linje. Å andra sidan vill vi inte heller 
ge luft åt sådant som vi anser helt tokigt. Vi tror dock att det är av 
värde att olika åsiktsyttringar får komma till tals - och debatteras. 

1 programförklaringen stod vidare: 

Tidskriften vänder sig inte till någon speciell kategori läsare, utan den 
är i lika mån avsedd för alla som är intresserade av vården och 
utvecklingen av vår tids svenska språk. 

Vi har märkt en glädjande livaktighet hos våra läsare och räknar 
med att kunna fortsätta att ta in insändare, språkfrågor och artiklar. 
Men med det ökande inflödet av inlägg måste vi på redaktionen med 
beklagande konstatera att vi inte kan publicera eller besvara allt som 
sänds in obeställt. 

Hur som helst vill vi tacka alla våra läsare och hoppas på ett 
fruktbart utbyte också under de kommande 25 åren! 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 
allmänt intresse. 

Tag fast tjuven! 
Varning för ordstöld utfärdades i 
Språkvård 3/1989 av S. Björck. Det gällde 
det nya bruket av fyrtiotalist. Visst borde 
ordet få behålla sin enbart litteraturhisto-
riska innebörd och slippa förvirrande bibe-
tydelser. 

Men att påtala stölden utan att samti-
digt föreslå botemedel tycks mig vara 
bortkastad möda. Som en bättre term för 
denna företeelse, 'människa född på 1940-
talet', föreslogs i Vestmanlands Läns Tid-
ning 15.3.1989 (språkspalten Orden runt) 
ordet fyrtitaling. De som inte vill iaktta 
"förbindlig neutralitet" skulle kanske kun-
na ta detta i munnen och pennan? Håll till 
godo. 

Nils Uthorn, Uddevalla 

Med anledning av S. Björcks insändare 
(Språkvård 3/1989) apropå den "felakti-
ga" användningen av ord etfyrtiotalist (och 
andra "-talister") vill jag komma med ett 
förslag: Skulle man inte kunna tänka sig 
att kalla någon som är född på fyrtio-, 
femtio- eller sextiotalet för fyrtiotalare, 
femtioralare, sextiotalare? 

Gerard Taillefer, Solna 

Rättelse 
Den som tog upp diskussionen i förra 
numret om det nya bruket av fyrtiotalist 
var Staffan Björck i Lund och ingen an-
nan. Vi ber om ursäkt att namnet blev 
felstavat. Desto mer glädjande är att vi 
redan som synes har fått två nya förslag till 
beteckning för en person född på fyrtiota- 

let, fyrrioraling och fyrtioralare. Vad säger 
den övriga läsekretsen? 

Marint språk 
Marint språk används gärna symboliskt i 
massmedierna och av politiska demago-
ger, ofta utan att talarna känner till ordens 
egentliga betydelse. Som exempel kan 
nämnas en offentlig person som sade sig 
sjösätta den nya jordbrukspolitiken och en 
annan som kallade Huddinge sjukhus för 
ett sjunkande skepp. 

På lösa boliner är ett populärt talesätt, 
men hur många vet vad detta egentligen 
innebär i praktiken? Själv seglade jag som 
bramkorpral på flottans brigg Falken och 
har upplevt verkligheten, då bolinerna, 
dvs, tågen på råseglen, lossas i rum vind. 

Här skall nämnas en del marina ord och 
uttryck som journalister, författare och 
framför allt anställda på Sveriges Radio 
och TV kan begrunda. 

Uttrycken akterut 'åt aktern till' och ak-
teröver 'bakom båten' används ofta med 
samma betydelse, men i "över" ligger inte 
bara en riktning utan även en rörelse, t.ex. 
"gå akteröver". 

Detsamma gäller förut och föröver. 
Det bör noteras att backen (eng. "fore-

castle") på ett fartyg ligger förut. 
Att säga "bakifrån" i stället för akter-

ifrån är ett alldeles för vanligt fel. 
Ibland får man höra "beväpning", vil-

ket gäller en person, i stället för besryck-
ning på ett örlogsfartyg. 

Många säger "båt" i stället för fartyg. 
Gränsen går vid c:a 14 m längd. 1 en Noel 
Coward-film envisades jagarchefens älska- 
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de att säga "boat" i stället för "ship" till 
hjältens stora förtvivlan. 

Benämningen "flottist" är i svenska 
flottan inte helt korrekt. Det heter sjöman 
liksom "sailor" i den brittiska, vilket Ada 
och Beda på lovartsbygden är väl medvet-
na om. 

färskvatten En naturgeograf ansåg det 
märkligt att ordet färskvatten endast an-
vänds till sjöss. Svenska Akademiens ord-
lista anger för färskvatten betydelserna 
'sötvatten', 'dricksvatten'. Som dricksvat-
ten ombord är det efter några dagar inte 
färskt, och därför tillsattes förr i tiden ätti-
ka. Däremot är uttrycket korrekt om 
pann vatten i ångdrivna fartyg, då saltvat-
ten skulle ha medfört ökad pannsten. Se 
Evert Taubes "Eldarvalsen". - För att er-
hålla färskvatten av saltvatten fanns eva-
poratorer ombord. 

Ordet jungfru har minst två betydelser 
utöver den traditionella. Det avser näm-
ligen dels ett rymdmått, 1/32 kanna eller 
1/4 kvarter, dvs. 8,3 cl, använt t.ex. för 
brännvin, dels en rund skiva med tre hål 
för att ansätta taljerepen i vanten, sedan 
dessa först väl infettats. 

Verbet kapsejsa är visserligen korrekt, 
men personligen anser jag att kantra är 
bättre. 

kapten Alltför ofta översätts det eng-
elska captain felaktigt. 1 brittiska flottan 
avser captain "kommendörkapten" men i 
brittiska armén "kapten". 1 handelsflottan 
bör ordet översättas till fartygs befälhavare 

eller bara befälhavare. På mindre fartyg 
används vanligen skeppare, som är den 
gamla benämningen för befälhavare. 

Uttrycket "kasta ankar" är inte helt 
korrekt. Det heter egentligen fälla och låta 

gå om ankaret. 
Vad som är ketch och vad som är yawl 

beror på var aktra masten är placerad i 
förhållande till rodrets hjärtstock, ett 
underbart och träffande ord. Yawlen har 
masten akter om roderstocken, ketchen 

däremot för om. 

Somliga säger "krigsfartyg" i stället 
för örlogsfartyg, vilket ju har sitt namn av 
det gamla ordet för krig, nämligen örlog. 

Ordet "manskap" var inte helt com-
me-il-faut i flottan på 1960-talet på grund 
av en underförstådd jämförelse med "bo-
skap". 

Många säger "rep" i stället för t.ex. 
sladd, lina eller tamp på tågvirke. Det sägs 
att det endast finns sju rep på ett segelfar-
tyg, varav ett är fockedrevsudd i skepps-
klockan. 

Uttrycket sjömil är mångtydigt, och 
bör därför ej användas. Det finns såväl 
nautisk mil som distansminut, som båda är 
på 1852 m. 

Man säger ej sällan "stanna" om far-
tyg i stället för stoppa. Ett fartyg kan driva 
med strömmen, om det inte ligger för an-
kar och stannar därför inte på samma 
plats. 

ost Det verkar som om många tror att 
ost bara är ett livsmedel och därför i stället 
använder ordet "öst". Det heter åtminsto-
ne i flottan väster och öster men ost och 
ostlig, inte "östlig". 

En bra mann uppslagsbok är kommendör 
C. E. Måhléns "Nautisk ordbok", Nor- 
stedts 1966, som står sig gott. Jag vill av- 
sluta 	med 	några 	kompletteringar 	till 
denna: 
certeparti fraktavtal 
kabysstelegraf ryktesspridning 
kvaji wire, trossrulle 
kondemnera förklara fartyg sjöodugligt 

eller avskrivet 
passabel godkänd, motsats till kas- 

sabel, användes speciellt 
av förrådsförvaltare och 
uppbördsmän i flottan 

störtbass urdålig 
svälja ankaret dö 
vajla skjuta upp tågvirke 

Kommendörkapten Yngve Rollof 
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Språklig kvalitet? 
Jag har inte hjärta att undanhålla 
Språkvårds läsare bifogade "kommunika-
tion", ställd till de anställda vid ett post-
kontor i en av Stockholms förorter. 

Påfallande är bland annat brevskriva-
rens trefaldiga poängterande av önskvärd-
heten av att personalen arbetar "aktivt", 
som om vissa arbeten kunde utföras pas-
sivt och att det inte var sådana arbeten 
eller snarare arbetsutföranden som han 
önskar premiera. 

För några år sedan gick Postverket ut 
med en kampanj för att få folk att skriva 
en ledigare och därmed begripligare sven-
ska. 

När man ser en text som den bifogade, 
grips man av stor pessimism och frågar sig, 
om kampanjer för en begripligare, klarare 
och mer demokratisk språkbehandling 
tjänar något till. De tycks ju inte ens upp-
märksammas och förstås i de egna leden. 

Rolf Fredricson  

Kvalitetspolicy för postregion X 

1 postregion X är kvalitet en naturlig del i 
allt arbete. 

Vi håller vad vi lovar våra kunder. 

Vi gör rätt från början. 

God kvalitet uppnår vi bl.a genom att: 
- Alla anställda inom regionen får kun-

skap om vad total kvalitet innebär 

- Aktivt arbeta med våra nuvarande kvali-
tetsbrister 

- Förebygga kvalitetsbrister 

- Skapa arbetstrivsel och laganda och där-
igenom behålla anställda 

- Aktivt arbeta för att få bra produk-
tionsfiöden 

- Aktivt arbeta för att uppnå servicemålen 

- Goda kvalitetsinsatser i olika samman-
hang belönas 

Språkvård 1990 
Tidskriften kommer att utges med fyra nummer också under 1990. 
Priset blir 60 kronor (inki. moms) vid prenumeration direkt hos 
Svenska språknämnden. 
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Gun 	 1 helg och söcken 
Widmark 

Ord kan ändra betydelse. Vad som numera avses med orden 
helg och vardag diskuteras här av professor Gun Widmark. 

Det är naturligt att det i språket finns ord 
som betecknar ett avbrott i vår strävsam-
rna vardag. Under dagen kan vi ha rast, 
under året kan vi ha semester. Även veck-
an har sin vila och jag tror att de flesta 
svenskar numera skulle beteckna den som 
helg. Många skulle kanske tillägga att helg 
i den betydelsen är ganska nytt i språket 
och att ordet förr bara användes om de 
stora högtiderna jul, påsk etc. Men går vi 
ytterligare ett steg tillbaka i tiden, så 
finner vi att helg åter betecknar även 
veckovilan. Ordet tycks alltså ha pendlat 
mellan en vidare betydelse, då helgen 
kommer varje vecka, och en snävare, då 
helgerna på året är ganska få. 

1 det följande skall jag följa begreppet 
helg genom tiderna och försöka sätta in 
förändringarna i ett sammanhang. Mest 
kommer jag att belysa den förändring som 
har ägt rum i sen tid och de problem som 
man kan urskilja i samband med den pro-
cessen. 

Det gamla ordet helg 

Helg är ett gammalt svenskt ord som 
hänger samman med helig. Det hade alltså 
ursprungligen en religiös innebörd. Guds 
bud lydde: Tänk på vilodagen så att du 
helgar den. Vilodagen var således inte i 
första hand en avkopplingsdag, den var 
ägnad gemenskapen med Gud. Allt vä-
sentligt borde då så långt det var möjligt 
tonas ned. Motsatsord till helg var söcken-
dag och vardag. Det förra ordet betecknar 
i de gamla landskapslagarna en dag då det 
var möjligt att ha rättegång eller göra lag-
sökning. Det tycks alltså mera vara relate-
rat till samhällets verksamhet. Vardag bör 
ha varit ett begrepp mera relaterat till ge- 

mene man och hans monotona arbetslunk 
dag efter dag. 

För alla var det viktigt att veta när hel-
gen inföll. När klockorna ringde helgmål 
fram mot lördagskväll skulle allt världsligt 
arbete upphöra. Helgmål betyder just 'tid 
för helg'. Helg- eller helgsmålsringning 
levde kvar i språket också efter det att den 
betydelse som helg har i det ordet, hade 
gått förlorad. Även uttrycket helg och 
söcken levde kvar. Det är ett rätt vanligt 
förhållande att ord och betydelser som an-
nars har försvunnit bevaras i sammansätt-
ningar och i fasta förbindelser. 

Vad var då orsaken till att helg som 
beteckning för veckovilan kom att över-
ges? Ett skäl är säkert att helg ju i regel 
kunde ersättas av söndag. Om helgen helt 
eller delvis inte inföll på en söndag, be-
hövde man fortfarande ordet och då levde 
det också kvar. Bo Bergmans diktsamling 
Elden från 1917 innehåller en dikt som 
han kallar för Helg. Dikten handlar om 
nytt liv efter en svår tid och den helg som 
avses är helt klart påsken. Titeln Helg har 
Bo Bergman kunnat välja eftersom de 
högtider som det här gällde att välja mel-
lan var så få att läsaren med hjälp av en 
allusion på påskens budskap genast kom 
rätt. Att han föredrog att kalla dikten 
Helg och inte t.ex. Påsk, visar att helg för 
honom kunde ha kvar en mättad innebörd 
som närmar sig den ursprungliga religiösa. 

Helg i snävare bemärkelse 
Om man avstod från att använda helg om 
veckans vilodag, tyder det å andra sidan 
på att denna inte längre uppfattades som 
helig. De religiösa övertonerna tunnades 
nog inte så lätt ut bland de arbetande mas- 
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sorna för vilka helgmålsringningen fortfa-
rande var viktig. En rimlig gissning före-
faller att vara att det var i högreståndsklas-
ser som man tappade respekten för viloda-
gens helgd. Där var väl skillnaden mellan 
arbets- och vilodagar mindre skarp; man 
kunde tillåta sig vilodagar mitt i veckan. 
Äldre ordböcker som får antas represente-
ra huvudsakligen högre samhällsklassers 
språk, tycks i huvudsak bara känna till 
helg i dess nyare, mera inskränkta betydel-
se. A. F. Dalins ordbok från 1850-talet ger 
betydelsen 'kyrkohögtid af flera dagar' 
Westes svensk-franska ordbok från 1800-
talets början översätter med 'féte'. SahI-
stedts svensk-latinska ordbok från 1773 
anger betydelsen 'festum plurium dierum'. 
Schenbergs ordbok har översättningen 'fe-
ri', 'festum'. Eftersom Schenberg återger 
Jesper Svedbergs otryckta Svensk ordabok 
- se Lars Holm i Nysvenska studier 1984 s. 
119 - kan hans ordbok antas representera 
tidigt 1700-talsspråk. Eftersom Svedberg 
inte bara ger översättningen 'festum' utan 
också 'ferie', är det möjligt att det gamla 
språkbruket fortfarande är bevarat hos ho-
nom. 

Helt försvann under alla omständighe-
ter inte det gamla bruket av helg i Sverige. 
Om man slår upp Svenska Akademiens 
ordboks artikel om ordet från 1930, så 
finner man där uppgiften att det i folkligt 
språk kan beteckna söndagen (liksom af-
tonen före söndagen). 1 centrala delar av 
Sverige var dock helg i sin gamla betydelse 
också försvunnet ur dialekterna. 1 mera 
perifera delar var det däremot bevarat. 
Också i regionalt standardspråk har det 
haft gott fotfäste och det är säkert därifrån 
som det har gått ut över landet på nytt. 

Det nygamla helg 

Det är under de senare decennierna som 
helg i sin nygamla betydelse har blivit all-
mänt. Nusvensk ordbok nämner den inte 
vid seklets början. Illustrerad svensk ord-
bok tar däremot upp den vid seklets mitt 

och naturligtvis har den kommit med i 
Svensk ordbok och Bonniers svenska ord-
bok från 1980-talet. 1 en språkspalt från 
4/11 1974 konstaterade Erik Wellander att 
en utvidgad användning av helg tillhör 
också vårdat skriftspråk. Riksspråket 
tycks alltså ganska snabbt ha accepterat 
denna nyhet och det har nog sin naturliga 
förklaring. 

Det som gjorde helg till ett så använd-
bart ord var säkert att det omfattade inte 
bara söndagen utan också en liten bit av 
lördagen. 1 en allt mer sekulariserad tid 
framstod helgen som mindre helig men 
däremot förbunden med arbetsfrihet. 1 
takt med att arbetsveckan förkortades, 
blev helguppehållet längre och länge. Till 
sist kunde hela lördagen införlivas med 
söndagshelgen. Helg förändrade alltså sin 
betydelse en del men förändringen skedde 
ganska omärkligt, steg för steg. 

Också bland riksspråkstalande gjorde 
utvecklingen mot lediga lördagar behovet 
stort av en benämning som såg lördag—
söndag som en helhet. På inte ovanligt sätt 
kunde man då snegla mot engelskan och 
hjälpte sig fram med termen weekend. 1 
nästa steg kunde det engelska ordet för-
svenskas, och man fick då det inte så lyck-
ade veckända och det betydligt bättre vec-
koslut. Dessa engelska direkt- eller över-
sättningslån har inte försvunnit ur språket 
men de har i stor utsträckning konkurre-
rats ut av det helsvenska helg, som alltså 
var det normala ordet bland många 
svenskar med ett mera regionalt färgat 
språk. Helg kändes säkert som ett mera 
levande ord som mycket bättre än vecko-
slut kunde förmedla de associationer till 
glädje och avkoppling som vi gärna vill 
förbinda med pausen mellan våra arbets-
veckor. 

Denna utveckling kan ses som ett ut-
märkt exempel på språkets förmåga till 
självhjälp. Helt spontant har språkbrukar-
na från närmaste håll lånat in en beteck-
ning som det fanns behov av. Men inom 
det lilla semantiska fältet veckans arbete 
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och vila i tidsperspektiv har andra föränd-
ringar inträtt som är långt ifrån helt opro-
blematiska. Om helgen numera har börjat 
innefatta också lördagen, vore det logiskt 
att också den fick heta helgdag. Min 
språkkänsla opponerar sig mot det och får 
stöd av Svensk ordbok som för helgdag ger 
definitionen 'allmänt arbetsfri dag med 
möjlighet till gudstjänstbesök'. Guds-
tjänstbesöket uppfattas tydligen som så 
viktigt att det får ingå i definitionen trots 
exemplet arbetarrörelsens egen helgdag 
som beteckning för första maj. Är då lör-
dagen fortfarande en vardag? Här sviktar 
nog språkkänslan hos oss lite var. Osäker-
heten registreras i Svensk ordbok genom 
att den under vardag först ger den klassi-
ska definitionen 'veckodag som inte är 
söndag eller helgdag' men sedan tillägger 
finstilt att vardagen normalt är arbetsdag 
och att lördagen ibland men tydligen inte 
alltid räknas dit. 

Naturligt nog blir det osäkerheter då ett 
gammalt semantiskt fält måste strukture-
ras om för att täcka en ny verklighet. För 
att få åtminstone någon uppfattning om 
hur flytande eller stabilt läget för närva-
rande är har jag gjort en liten enkät bland 
20 studerande på Institutionen för nordis-
ka språk i Uppsala vårterminen 1988. Av 
svaren på denna enkät kan man läsa ut 
följande. 

Vad omfattar helgen? 
Fortfarande är inte helg helt allmänt ac-
cepterat som beteckning för veckoslutet. 
Av de 20 uppgav sig 3 inte använda ordet 
på det sättet. Man är inte heller helt över-
ens om när helgen börjar. En förlägger 
helgens början till söndag morgon men i 
övrigt är man överens om att helgen 
börjar någon gång på fredagen eller lör-
dagen. 10 stycken röstar för fredag kväll 
eller eftermiddag eller fredag efter arbe-
tet, 1 för fredag kväll eller lördag morgon, 
5 för lördag eller lördag morgon, 1 för 
lördag eftermiddag. Nästan alltid har allt- 

så helgen utsträckts så som jag har räknat 
med, men en och annan vill avgränsa den 
snävare. 

På frågan vilka dagar som är vardagar, 
angav de flesta - 15 personer - måndag 
t.o.m. fredag. Någon preciserar: dagar då 
en vanlig löntagare arbetar. Denna tanke i 
önskeform är det väl som ligger bakom 
svaret måndag—torsdag. 3 uppfattar lör-
dagen som vardag, en dock med tillägget 
att lördagen "egentligen" är vardag men 
att den numera ofta uppfattas som ledig 
dag. Svaren stämmer alltså väl med vad 
man i Svensk ordbok kan inhämta om var-
dag. 

Begreppet helgdag testade jag genom en 
fråga om ordet kunde användas om första 
maj, pingstaftonen, söndagar, lördagar. 
Osäkerheten är här ganska stor och har 
inte så sällan markerats i svaren. Första 
maj är en helgdag för alla utom två. 
Pingstaftonen är helgdag för de flesta men 
5 svarar nej och ytterligare ett par är ovis-
sa. Söndagen är helgdag för alla utom två. 
Bara 4 personer uppfattar lördagen som 
helgdag utan någon tvekan, 5 säger lika 
tveklöst att den inte är helgdag och de 
övriga ger någon variant av "nja" som 
svar på frågan. Den vanligaste uppfatt-
ningen tycks vara den som en av enkätdel-
tagarna preciserar på följande sätt: "Lör-
dagen tillhör helgen men är ej helgdag." 
Hos en annan deltagare tycks däremot an-
vändningen av helgdag vara knuten till 
helg med en betydelse 'arbetsfrihet': lör-
dagen är helgdag, "utom när jag jobbar". 

Jag försökte också genom ett enkelt as-
sociationstest undersöka innebörden i de 
till sin kärnbetydelse synonyma orden 
helg, veckoslut och weekend. Orden pre-
senterades ett och ett för deltagarna som 
fick två minuter på sig vid varje ord för att 
associera fritt. Antalet associationer vari-
erade starkt hos deltagarna, hos en infann 
sig inga alls. Jag tänker inte göra någon 
restlös systematik av detta material utan 
nöjer mig med att registrera tydligare ten-
denser. 
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Associationer kring helg 
Vid helg förekommer fortfarande associa-
tioner till kyrkan och/eller de stora kristna 
högtiderna hos hälften av deltagarna. Ofta 
rör det sig dock om helt profana associa-
tioner som lack, skinka, julskyltning. Vad 
helg framför allt står för är ledighet och 
avkoppling, föralldel också för "hinna 
med det som inte hanns med under vecko-
dagarna". Det är nästan alltid hemsyssel-
sättningar man tänker på. Man äter och 
dricker gott, lyssnar på gudstjänst och 
sport på radion, slöar, sover inte minst. 
"Svensson-ledig" är en association som 
kunde upphöjas till rubrik. Om man gör 
en försiktig jämförelse med de associatio-
ner som Bo Bergman tycks förutsätta hos 
dem som läste Helg, så vågar man nog 
påstå att det inte bara är omfånget av 
begreppet helg som har ändrats. Konnota-
tionerna har också i stor utsträckning för-
skjutits från det högtidliga till det folk-
hemska, om än en grundbetydelse 'frihet 
från arbete' har legat någorlunda fast. 

Denna grundbetydelse framträder na-
turligt nog i de flestas associationer också 
vid veckoslut. Men veckoslutets innehåll 
tycks till rätt stor del vara ett annat än 
helgens. På helgerna kan man ta sig en tur 
med bilen men på veckoslutet har resan 
gärna ett mål, t.ex. en kurs eller en konfe-
rens. Veckoslutet är mera aktivt, "ett 
energisamlande tillfälle" föreslår någon 
som vill hjälpa mig med distinktionerna. 
Vid veckosluten kan man "plugga inten-
sivt", vid helgerna gäller det att "plugga 
ändå". Veckoslutet kan användas till "ak-
tiviteter utöver det vanliga", vilket kanske 
förklarar att ett par personer anser att 
veckoslutet börjar på fredagskvällen me-
dan helgen bryter in först på lördagsmor-
gonen. Ordet veckoslut uppfattas som 
"kallare" än helg. 

Weekend är "inte som en svensk helg". 
Den förbinds med "resekataloger, kryss-
ningar, cocktailpartyn", med "lyx, cham-
pagne", med "stora gods och herrgårdar",  

tom. "ett hus vid havet i Kalifornien" 
eller åtminstone "Sheraton hotel". 1 viss 
utsträckning väcker ordet puristiska 
känslor. 

Helg, veckoslut och weekend tycks alltså 
ha lite olika funktioner i språket. Om de 
samtliga behövs är det ett tecken på att 
pausen mellan veckorna har börjat använ-
das på ett mera skiftande sätt än tidigare. 

Även begreppet vardag kan dock ut-
tryckas på mer än ett sätt. Söckendag kan 
man numera bortse från. Det är däremot 
vanligt att man säger i veckorna i motsats 
till på helgerna. Svensk ordbok ger exemp-
let pappa är borta hela veckan och kom-
mer hem till helgerna. Denna användning 
av vecka dikteras väl av ett behov av att ha 
ett sammanfattande motsatsord till helg; 
vardagar drog ju mera uppmärksamheten 
till varje enskild dag. Troligen är det från 
denna användning av vecka som det gamla 
veckodag har utvecklat en ny betydelse 
som dubblerar vardag. Svensk ordbok ger 
prov också på den nya betydelsen. 

Språket och verkligheten 
De förändringar som det semantiska fältet 
för veckans vila och arbete har genomgått 
är ganska naturliga. Det är lönearbetet 
som har styrt utvecklingen. Lördagen har 
fått en ny ställning, inte längre riktig var-
dag men heller inte riktig helgdag. Ut-
vecklingen tycks numera ha gått så långt 
att det inte lönar sig att opponera sig mot 
bruket att inte inbegripa lördagen bland 
vardagarna. Däremot torde det inte finnas 
någon anledning att fördenskull göra lör-
dagen till helgdag. Lördagen behåller ju 
fortfarande något av sin karaktär som ar-
betsdag men nu oftast för privata sysslor. 
För de kyrksamma är naturligtvis skillna-
den mellan lördag och söndag stor också i 
våra dagar. Lördagen tycks alltså vara nå-
got för sig, ingenting annat än lördag. 

När ords betydelse förändras, finns det 
en påtaglig risk för missförstånd. Språk-
brukarna måste vara medvetna om den. 

10 	Språkvrd 4189 



När det som i detta fall rör sig om tidsan-
givelser, kan missförstånden bli fatala. En 
tidtabell bör t.ex. vara entydig. 1 turlistan 
för Uppsalabuss finner jag rubrikerna 
"vardag utom lördag", "helgfri lördag" 
och "sön- och helgdag". De bygger på en 
lite äldre betydelseindelning men leder 
ändå rätt tack vare sin utförlighet. En 
pingstaftonsresenär kan dock bli tveksam 
om vilken tabell han bör följa. Betydligt 

värre råkade det unga par ut som Dagens 
Nyheter berättade om den 23 mars i år. 
De dömdes till avhysning av tingsrätten 
eftersom deras inbetalning kom en dag för 
sent. De hade inte förstått att lördagen 
ingick i den föreskrivna betalningsfristen: 
"senast 12:e vardagen". En angelägen 
språkvårdsuppgift är tydligen att ur lag-
och författningstext avlägsna ett helt ospe-
cificerat begrepp "vardag". 

Wellanders pris 1989 
Stiftelsen Erik Wellanders fond har beslu-
tat att dela språkvårdspriset för 1989 mel-
lan fil, dr 011e Josephson, Stockholm och 
fil. dr Sven-Göran Malmgren, Göteborg. 

011e Josephson får priset för sin forsk-
ning om svenskarnas ördförståelse och om 
skiftande språkliga villkor i samhället. Sitt 
vetande har han framgångsrikt förmedlat 
både i akademisk undervisning och i all-
män folkbildning och på så vis bidragit till 
att vidga kunskapen om och stärka intres-
set för vårt språk. 

Sven-Göran Malmgren får priset för 
sina forskningar i semantik och lexikogra-
fi, som han också har kunnat praktiskt 
utnyttja i ordboksarbete. För all språk-
vård, som ju syftar till ett väl fungerande 
språk, är goda ordböcker av central bety-
delse. Sådana måste ha sin bas i gedigen 
forskning. 

Stiftelsen Erik Wellanders fond har till 
ändamål att "främja svensk språkveten-
skaplig forskning på språkvårdens områ-
de". Fonden delar årligen ut ett pris. 
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Nyutkommen litteratur 

De mest lästa texterna i 
Norden? 
Textremsorna på TV torde vara de mest 
lästa texterna i Norden. Språkliga problem 
i samband med textning på TV var ämnet 
när textare, medieforskare, språkvetare 
m.fl. möttes till en konferens förra året. 
Nu föreligger en rapport från denna kon-
ferens: "Nordisk TV-teksting". Nordisk 
språksekretariat. Rapport 12. Oslo 1989. 
148 s. 

Boken kostar 40 norska kronor och kan 
beställas från Nordisk språksekretariat, 
Postboks 8107 Dep, N-0032 OSLO 1. 
Telefon 00947-2-50 59 00. 

Birgitta Lindgren 

Kampen mot anglonorsk och 
svengelska 
Hur engelskan påverkar de olika språken i 
Norden och hur språkvården i respektive 
land ser på detta fenomen är temat för en 
rad artiklar i Språk i Norden 1989, gemen-
sam årsskrift för Nordiska språksekretari-
atet och de nordiska språknämnderna. 

Åsikterna växlar huruvida engelskan är 
ett hot mot språken i Norden eller ej. För 
Norsk språkråd är kampen mot anglicis-
merna ett högt prioriterat område, vilket 
Egil Pettersen redogör för i sin artikel 
"Kampen mot anglonorsk". Norsk språk-
råd brukar exempelvis påpeka onödigt 
bruk av engelska i platsannonser direkt till 
de ansvariga. 

Dansk Sprognevn däremot tycks ta det 
engelska inflytandet med knusende ro och 
låter marknadsmekanismerna verka, så-
som framgår främst av Jørn Lunds artikel 
"Tak for lån". Else Bojsen tar i "Dansk 
under engelsk-amerikansk fortryllelse" 
upp problemet hur man mäter påverkan 
från ett annat språk. 

Färingen Jöhan Hendrik W. Poulsen 
skriver i "Engelsk påverkning på frøsk" 
att den oro som man nu överlag kan spåra 
hos danskt, norskt och svenskt språkfolk 
innebär en attitydförändring. Tidigare har 
den färöiska kampen att motverka främ-
mande, främst danskt inflytande, mött 
föga förståelse. 

Att isländskan (liksom färöiskan) och 
finskan är mindre infiltrerade av engels-
kan än danskan, norskan och svenskan är, 
framgår av "Engelsk-amerikansk inflydel-
se på islandsk sprog" av Kristjän Årnason 
och "Anglicismerna i finska språket" av 
Paavo Pulkkinen. Kristjän Arnason menar 
att isländskan av i dag är t.o.m. renare och 
mindre präglad av anglicismer än den var 
av danismer tidigare. Men visst finns det 
engelska lån även i dessa språk, även om 
de blivit så omstöpta att de kan vara svåra 
för bl.a. en svensk att känna igen. Vilka 
engelska ord som ligger bakom adjektivet 
sjär i isländskan, substantivet batlari i 
färöiskan och verbet treenata i finskan 
framgår av artiklarna i Språk i Norden 
1989. 

Alvar Ellegård diskuterar i sin artikel 
"Engelskan i svenskan" hur språkvården 
bör ställa sig till språkblandning och lån-
ord. En språkvårdare bör, enligt Ellegård, 
inte vara principiellt konservativ. 

Ett annat tema i Språk i Norden 1989 är 
"nordiskt språksamarbete - idéer och 
framtidsuppgifter". Ulf Teleman, ordfö-
rande i Svenska språknämnden, och Jo-
hannes Aanderaa, ekspedisjonssjef i Kul-
tur- og vitenskapsdepartementet i Norge, 
har skrivit var sin artikel om detta. Tele-
man avslutar sin artikel med uppmaningen 
att man bör verka för ett nordiskt lexiko-
grafiskt institut, fast anställda grann-
språkslärare i skolorna och ett nordiskt 
universitet. Einar Lundeby, tidigare med-
lem av Norsk språkråd, talar i en artikel 
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om nordisk identitet, vars egentliga funda-
ment är språket. Liksom andra författare i 
årsskriften beklagar han att det inte blev 
någon nordisk TV-kanal och att det inte 
finns någon gemensam nordisk bokmark-
nad. 

Nordiska språksekretariatet firade förra 
året sitt 10-årsjubileum. Allan Karker, 
ordförande för sekretariatet, redogör i en 
artikel för sekretariatets stadgar och verk-
samhet. 

Språk i Norden innehåller dessutom, 
som alltid, korta anmälningar av nyutkom- 

men litteratur om språk och språkvård och 
förteckningar över nya ordböcker och ord-
listor. Som vanligt lämnas också en redo-
görelse för det nordiska samarbetet. Ett 
register till årgångarna 1980-1989 finns 
också. 

Språk i Norden 1989 kostar liksom före-
gående årgång 60 kronor och kan beställas 
hos Svenska språknämnden. Den som vill 
kan teckna ett stående abonnemang på 
Språk i Norden. 

Birgitta Lindgren 

Sven 	 Varför i nutida svenska 
Pihiströrn 

Konstruktioner som orsaken varför eller skälet varför är inte 
nya i svenskan, vilket Bo Bergman i Malmö har haft vänlighe-
ten att påpeka, med exempel från Gustav Vasas registratur, 
från Jesper Svedberg och från ordböcker. Kan 
sådana konstruktioner blivit vanligare på sern 
granskas de ytterligare av fil. dr Sven Pihlström. 

1 Språkvård 1/1988 skriver Margareta 
Westman om dubbla orsaksuttryck i kon-
struktioner med varför. Användningen av 
varför i modern svenska behöver säker-
ligen utredas ytterligare. Här följer några 
synpunkter. 

Vi måste göra klart för oss hur varför 
fungerar i normal svenska för att förstå 
varför vi ogillar meningar som Orsaken 
varför jag inte kom berodde på att jag kän-
de mig dålig, Varför jag inte kom berodde 
på att jag kände mig dålig, Varför jag inte 
kom var att jag kände mig dålig, Skälet 
varför jag inte kom var att jag kände mig 
dålig. 

Den ojämförligt vanligaste användning-
en av varför är naturligtvis som frågande 
orsaksadverb. Som sådant inleder det di-
rekta och indirekta frågesatser. Exempel: 
Varför kom du inte? Han frågade henne 
varför hon inte kom. 

En annan användning av varför är som 
relativt orsaksadverb. Exempel: Det var 
kallt, varför jag gick in. Här syftar varför 
tillbaka på hela den överordnade satsen. 
Korrelatet kan i detta fall inte vara enbart 
ett substantiv som orsaken, skälet, anled-
ningen. Detta varför är ovanligt och tillhör 
framför allt (eller uteslutande) kanslisti-
len. 

1 numera något obsolet svenska kan var-
för också vara lika med för vilken/vilket/ 
vilka, alldeles som t.ex. varav och varmed 
även i modern svenska kan ersätta av vil-
ken/vilket/vilka respektive med vilken/vil-
ket/vilka. Även i detta fall fungerar varför 
som relativt adverb, men det har ett sub-
stantiv som korrelat, och det är till bety-
delsen inte ett orsaksadverb. 1 Dalins ord-
bok från 1850 finns följande exempel på 
denna användning av varför: Han har sålt 
sin frukt, hvarför han fått 10 r:dr tunnan. 

;ke har dock 
ire tid. Här 
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Men ännu i Svensk handordbok (1966) tar 
man upp ifrågavarande konstruktion: han 

fick ett råd varför han var mycket tacksam. 

Meningen Orsaken varför jag inte kom 

berodde på att jag kände mig dålig är na-
turligtvis högst tautologisk. Det bör ju 
heta: Orsaken till att jag inte kom var 

att.. . eller Att jag inte kom berodde på 

att.. . Också meningen Varför jag inte 

kom berodde på att jag kände mig dålig 

kan betraktas som tautologisk om Varför 

jag inte kom är lika med Orsaken/Skälet! 

Anledningen till att jag inte kom. 

Meningen Varför jag inte kom var att jag 

kände mig dålig är däremot inte tautolo-
gisk, men god svenska är det ännu inte att 
uttrycka sig så. Detsamma gäller Orsaken! 

Skälet/Anledningen varför jag inte kom var 

att jag kände mig dålig. På idiomatisk 
svenska heter det förstås Orsaken/Skälet! 

Anledningen till att jag inte kom var att jag 

kände mig dålig. 

1 ingen av de kritiserade meningarna 
har varför någon av sina vedertagna syn-
taktiska funktioner. Det används inte som 
frågande orsaksadverb, inledande direkt 
eller indirekt frågesats, och inte heller som 
relativt orsaksadverb med syftning på en 
hel sats. 

Frågeverb och en del andra verb och 
verbfraser jämte motsvarande substantiv 
kan utbildas med frågebisatser, men bero 

och enbart vara hör inte hit, och därför 
stöter oss meningar som Varför jag inte 

kom berodde på att... och Varför jag inte 

kom var att. . . Riktiga är däremot me- 

ningar som Varför jag inte kom undrar 

alla, Varför jag inte kom vill jag inte säga 

och Varför jag inte kom är en hemlighet, 

eftersom undra, säga och vara en hemlig-

het kan ha frågebisatser som komplement. 
1 orsaken/skälet/anledningen varför fun-

gerar varför som relativt orsaksadverb, 
men här syftar varför inte på en hel sats 
som i den fullt godtagbara meningen Det 

var kallt, varför jag gick in, utan korrelatet 
är blott och bart ett substantiv. Det är en 
ny användning av varför. Man kan jämfö-
ra med hvarför i meningen Han har sålt sin 

frukt, hvarför han fått 10 r:dr tunnan. Det-

ta relativa hvarför syftar ju också tillbaka 
på ett substantiv men är inte ett orsaks-
adverb utan ersätter för plus relativt pro-
nomen, vilket varför inte kan sägas göra i 
orsaken/skälet/anledningen varför, då det 
inte gärna kan heta orsaken för vilken, 

skälet för vilket eller anledningen för vil-

ken. 
Adverbet varför har alltså fått en vidgad 

användning i nutida svenska. En uppen-
bart tautologisk mening som Orsaken var-

för jag inte kom berodde på att jag kände 

mig dålig kan aldrig godkännas. Tveksamt 
är om det någonsin kommer att vara fullt 
acceptabelt att säga Varför jag inte kom 

berodde på att jag kände mig dålig. Där-

emot är det möjligt att vi måste vänja oss 
vid konstruktionerna det är varför och or-

saken/skälet/anledningen varför. Vi är ju 
under stark påverkan från engelskan, där 
uttryck som that's why och the reason why 

är mycket vanliga i varje fall i ledigt språk. 
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Register till Språkvård 1985-1989 

1. Författarregister 
Osignerade artiklar 

Ahibäck, Arnold J., Både att och och ut-
talas å 1988:4, s. 30 

Allén, Sture, Aktuellt inom ordförråd och 
grammatik 1987:1, s. 22 

- "Matematisk kärnbetydelse" i Svensk 
ordbok? 1988:1, s. 24 

Arkhammar, Britt-Marie, Vad språkvår- 
den kan göra för skolan 1987:1, s. 12 

Asztalos, Monica, Latinet i svenskan 
1985:4, s. 22 

Bager, Olof, Terminologi och teknik 2 
1987:1, s. 19 

Berg, Jan 0., Industrins behov av svenska 
1987:1, s. 16 

Berg Eriksen, Trond, Forfatter, tekst og 
leser i informasjonssamfunnet 1989:1, s. 
7 

Bergentoft, Rune, Vad kan vi göra för att 
hjälpa skolan? 1986:1, s. 35 

Berggren, Tobias, Om språk och eld 
1988:1, s. 5 

Böttiger, Lars Erik, Språkvård av sjuk-
vårdsspråk 1985:1, s. 18 

Carlvik, Mats, Hur man skriver datum 
1986:2, s. 12 

Chrystal, Judith, Hotet från väster 1986:2, 
s. 7 

Clausén, Ulla, Behovet av en medicinsk 
språknämnd 1985:1, s. 21 

- Färöiska för svenskar (recension av 
Lindberg-Hylin, Litil føroysk-svensk 
oröabök) 1985:2, s. 26 

- Medicinens språk - ett fall för språkvår-
den 1989:3, s. 17 

Dahlbäck, Hans, Så tycker man i Malmö 
om dialekter 1988:4, s. 10 

Dahlstedt, 	Karl -Hampus, 	Dahlstedts 
hundra ord 1986:4, s. 5 

Eklund, Britta, Om särskrivning av sam-
mansatta ord 1986:2, s. 22 

Ellegård, Alvar, Några utgångspunkter 
1986:1, s. 3 

- Translitterering av andra alfabet 1986:2, 
s. 18 

Ewerth, Sten, "Det låter fult" (recension 
av Andersson, Fult språk) 1986:3, s. 17 

- Något om (konsten) att skriva en skol- 
grammatik 1989:2, s. 20 

- Vad uttrycks med genitiv? 1988:1, s. 26 
Garlén, Claes, Accent eller inte? 1988:3, 

s. 29 
- En Moldebibliografi 1989:3, s. 21 
- Lexikon för invandrare (recension av 

Svensk-turkiskt lexikon) 1985:2, s. 21 
Gellerstam, Martin, Engelskinspirerad 

svenska i översättningar 1986:1, s. 11 
- Svenska Akademiens ordlista - elfte 

upplagan 1987:2, s. 6 
Gränbaum, Catharina, Det nordiska 

språkmötet 1985 1985:4, s. 32 
- Hur vill vi ha det i det allmänna språk-

bruket? 1986:1, s. 24 
- Isolationism eller självständighet (anmä-

lan av Språk i Norden 1988) 1988:3, s. 
23 

- Om baklängesdatering 1987:4, s. 30 
- Språknämndens 	telefonrådgivning 

1988:4, s. 17 
- Åsikter om datumskrivning 1989:3, s. 28 
Gyllensten, Lars, Att hälsa rätt 1986:2, s. 

5 
Heidner, Jan, Franska lånord i svenskan 

under 1700-talet 1985:4, s. 25 
Hellberg, Staffan, Vad kan vi göra på olika 

nivåer i språket? 1986:1, s. 33 
Henriksen, Lars, Språkets hemlighet 

1986:4, s. 22 
Holm, Lennart, Om myndigheternas 

språksvårigheter 1987:1, s. 5 
Holmqvist, Berit, Språkvetenskap och da-

tateknik 1989:1, s. 16 
Hyltenstam, Kenneth, Minoritetsspråk och 

svenska 1985:4, s. 14 
Jonsson, Hans, Lexikografi och ordbe-

stämning (recension av Svensén, Hand-
bok i lexikografi) 1988:2, s. 11 
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Jonsson, Åke, Hur vill vi ha det i eterme-
diernas språk? 1986:1, s. 27 

Josephson, 011e, Givet en ny preposition 
1985:4, s. 29 

- Skrivande i yrkeslivet 1989:2, s. 5 
- Småstycken och storstycken 1987:3, s. 

14 
- Vägen över språkklyftan eller Åt skogen 

med propositionsordningarna 1985:2, s. 
8 

Jätfors, 	Ove, 	Försäkringskassornas 
språkproblem 1985:1, s. 17 

Kallin, Sten, IBMs insatser för språkvård 
och klar svenska 1989:1, s. 21 

Karker, Allan, Det nordiske sprogsamar-
bejde 1987:4, s. 19 

Karlgren, Hans, En efterkrigsrapsodi (re-
cension av Nyord i svenskan från 40-tal 
till 80-tal) 1987:2, s. 13 

- Halvstenografi och proffsskrift 1985:3, s. 
16 

- Krympt språk och språkvård 1988:3, s. 
13 

Känt regalskepp nystavas 1989:2, s. 22 
Larsson, Kenneth, Datorn och språket 

1989:1, s. 19 
Ledin, Per, Att starta upp betyder mer än 

starta 1988:2, s. 17 
Leijonhielm, Birgitta, Språket i brottsan-

mälningar 1989:2, s. 9 
Lidman, Sara, Före ordet 1988:4, s. 3 
Lindgren, Birgitta, Hur många ord finns 

det i svenskan? 1989:3, s. 46 
- Kan Ni det här? 1988:3, s. 25 
- Kampen mot anglonorsk och svengelska 

(anmälan av Språk i Norden 1989) 
1989:4, s. 12 

- Om nyord i svenskan 1986:4, s. 17 
Ljung, Magnus, Undersökningen Engels-

kan i Sverige 1986:1, s. 5 
Lundh, Bengt, Att arbeta med en medi-

cinsk ordbok 1985:1, s. 4 
Lundqvist, Åke, Om massmediernas 

språkliga dilemma 1987:1, s. 9 
Löfström, Peter, Den läckra donutkakan 

(recension av Chrystal, Engelskan i 
svensk dagspress) 1989:2, s. 23 

- Vinröd eller rödvin? 1988:4, s. 21  

Mannberg, Gustaf-Adolf, Engelskan - in- 
kräktare eller befriare? 1986:1, s. 18 

Marling, Eva, Nyhetsspråket i TV 1988:1, 
s. 20 

Melin, Lars, Punkt vid förkortning 1989:2, 
s. 16 

- Svengelska är inte så dumt 1987:3, s. 24 
Moberg, Lena, En studie i grönt 1989:3, s. 

42 
- (se även Witt, Lena) 
Molde, Bertil, Hej och god dag 1985:2, s. 3 
Nilsson, Stig, Engelskan i tidningssvens-

kan 1986:1, s. 23 
- Massmediernas språkregler 1988:1, s. 8 
Ny föreståndare för Svenska språknämn-

dens sekretariat 1985:2, s. 15 
Ny ordförande i nämnden 1987:3, s. 28 
Nya Tungomålsgillet 1987:3, s. 4 
Några nyare ord i svenskan 1987:1, 29, 

1987:4, s. 13 (red. Birgitta Lindgren), 
1989:1, s. 30 (red. Lena Moberg) 

Ohlander, Sölve, "Snälla ta med brickan!" 
Om ett nytt uttryck för hövlighet i 
svenskan 1985:3, s. 4 

Olsson, Bernt, Alla språk duger 1987:3, s. 
26 

Oskarsson, Ove, Terminologi och teknik 1 
1987:1, s. 18 

Paabud fraan SOE 1989:1, s. 36 
Pihlström, Sven, Hålla på att och hålla på 

och 1988:2, s. 8 
- Svar till Arnold J. Ahlbäck 1988:4, s. 30 
- Varför i nutida svenska 1989:4, s. 13 
Sand qvist, Carin, Några synpunkter på 

den nya upplagan av SAOL 1987:3, s. 5 
Sigurd, Bengt, Datormiljön - en inkörs- 

port för engelska? 1986:1, s. 14 
- Språkliga förlängningskonster 1987:3, s. 

18 
- Ärligt talat och andra metakommentarer 

1986:3, s. 5 
Smedby, Björn, Språket i sjukdomsklassi-

fikationen 1985:1, s. 6 
Språkvård i Text-TV 1988:2; 1989:4 
Strandell, Leif-Rune, Läkartidningen - fo- 

rum för obegripligheter? 1985:1, s. 10 
Ström quist, Siv, Om styckemarkering 

1988:1, s. 28 
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Svanlund, Jan, Arbetet med korrektur 
1988:1, s. 11 

- När bilderna bleknar - synpunkter på 
metaforers intensitet 1989:3, s. 32 

Svartholm, Kristina, (Recension av) 
Svensk ordbok 1987:4, s. 3 

- Meningsutbyte med anledning av en re-
cension (svar till Sture Allén) 1988:1, s. 
25 

Svensson, Jan, Kommunikationsteknolo-
gin - en fara för svenska språket? 
1986:3, s. 20 

- Språkbruk och språkvård i informations-
samhället 1989:1, s. 11 

Teleman, Ulf, Om avstavning 1987:2, s. 20 
Tengström, Emin, Om informationssam-

hället 1989:1, s. 5 
Törnudd-Jalovaara, Elisabet, Hålla på ur 

flera aspekter 1988:4, s. 27 
Uddenberg, Nils, Språket i sjukvården - 

ett försummat instrument 1985:1, s. 12 
Wellanders pris 1989 1989:4 
Westman, Margareta, Böcker om skrivan-

de (recension av Strömquist, Skrivpro-
cessen; Garme, Text och Tanke; Löf-
qvist, Studier av elevers skrivförmåga 
och Elever skriver uppsats; Jarrick/Jo-
sephson, Från tanke till text) 1988:3, s. 
3 

- Den allmänna språkvården 1987:1, s. 24 
- Före ordet - jämväl sedan, referat av 

Sara Lidmans inledning och av efter- 
följande diskussion 1988:4, s. 3 

- Punkt eller inte punkt vid förkortning? 
1988:4, s. 24 

- Språkvården 	i 	framtidsperspektiv 
1985:4, s. 3 

- Vad kan vi göra inom olika sfärer av 
språkbruket? 1986:1, s. 30 

- Åsikter om svenskt språkbruk 1989:3, 
5. 5 

Widmark, Gun, 1 helg och söcken 1989:4, 
5. 7 

Wirsén, Claes, Medicinsk information till 
allmänheten 1985:1, s. 15 

Witt, Lena, "Språkets förfall" i historiskt 
perspektiv 1985:2, s. 16 

- (se även Moberg, Lena) 

Örnberg, Sune, Språket i pressen 1988:1, 
s. 16 

Temanummer: 
- Sjukvårdens språk 1985:1 
- Engelska i svenskan 1986:1 
- Språkvårdens mål och medel 1987:1 
- Massmediernas ansvar för språket 

1988: 1 
- Informationssamhället 	och 	språket 

1989:1 

Anmäld litteratur 
Andersson, Lars-Gunnar, Fult språk 

(anm. av Sten Ewerth) 1986:3, s. 17 
Att förstå varandra i Norden (anm. av 

Catharina Grönbaum) 1986:4, s. 21 
Avstavningslexikon (anm. av Birgitta 

Lindgren) 1985:3, s. 25 
Chrystal, Judith-Ann, Engelskan i svensk 

dagspress (anm. av Peter Löfström) 
1989:2, s. 23 

Garme, Birgitta, Text och tanke (anm. av 
Margareta Westman) 1988:3, s. 3 

Jarrick, Arne och Josephson, 011e, Från 
tanke till text (anm. av Margareta West-
man) 1988:3, s. 3 

Lindberg, Ebba och Hylin, Birgitta, Färö-
ord. Litil føroysk-svensk orabök (anm. 
av Ulla Clausén) 1985:2, s. 26 

Löfqvist, Gert, Studier av elevers skrivför-
måga (anm. av Margareta Westman) 
1988:3, s. 3 

Löfqvist, Gert, Elever skriver uppsats 
(anm. av Margareta Westman) 1988:3, 
5. 3 

Nordisk TV-teksting (anm. av Birgitta 
Lindgren) 1989:4 

Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal 
(anm. av Hans Karlgren) 1987:2, s. 13 

Språk i Norden 1984 1985:1, s. 24 
Språk i Norden 1985 (anm. av Catharina 

Grtinbaum) 1985:3, s. 24 
Språk i Norden 1986 (anm. av Catharina 

Grönbaum) 1987:1, s. 27 

Språkvård 4189 17 



Språk i Norden 1987 (anm. av Catharina 
Grunbaum) 1987:4, s. 18 

Språk i Norden 1988 (anm. av Catharina 
Grönbaum) 1988:3, s. 23 

Språk i Norden 1989 (anm. av Birgitta 
Lindgren) 1989:4, s. 12 

Statsnavn og nasjonalitetsord (anm. av 
Catharina Grunbaum) 1986:4, s. 16 

Ström quist, Siv, Skrivprocessen (anm. av 
Margareta Westman) 1988:3, s. 3 

Svensén, Bo, Handbok i lexikografi (anm. 
av Hans Jonsson) 1988:2, s. 11 

Svensk ordbok (anm. av Kristina Svart-
holm) 1987:4, s. 3 

Svensk-turkiskt lexikon (anm. av Claes 
Garlén) 1985:2, s. 21 

Svenska Akademiens Ordlista - elfte upp-
lagan (anm. av Martin Gellerstam) 
1987:2, s. 6 

Svenska Akademiens Ordlista (anm. av 
Carin Sandqvist) 1987:3, s. 5 

Teleman, Ulf, (red.) Grammatik på vii-
lovägar 1987:4, s. 28 

Tf-språket (anm. av Catharina Grun-
baum) 1986:4, s. 21 

4. Register till uttryck behand-
lade 1 "Frågor och svar", 
insändare och övrigt 

amerikanska 1986:4, s. 28 
apostrof 1989:2, s. 4 
aspekt 1989:3, s. 32 
arbets(för)delning 1987:2, s. 4 
baby/bebis 1987:3, s. 12 
beredd (för/på) att 1989:4 
bidra (till) att 1989:4 
billig 1985:3, s. 26 
balladör 1986:3, s. 4 
bindestreck 1987:4, s. 17 
data-/dator- 1988:3, s. 32 
datering 1986:2, s. 12; 1987:4, s. 30; 

1989:3, s. 28 
drygt 1989:1,s. 35 
dubbla orsaksuttryck 1988:1,s. 32; 1989:4 
de-dem-dåmm 1988:1, s. 4 
delita 1987:2, s. 4 

edera-editera 1988:2, s. 6 
egen-själv 1986:2, s. 4 
engelska i svenskan 1986:1; 1988:2, s. 4; 

1989:2, s. 23 
entrecote 1987:2, s. 5 
fyrtiotalare 1989:4, s. 4 
fyrtiotaling 1989:4, s. 4 
fyrtiotalist 1989:3, s. 4 
fönster 1985:2, s. 16 
för ung (för) att värdera(s) 1989:4 
fickspelare 1986:2, s. 4 
givet 1985:4, s. 29 
grön 1989:3, s. 42; 1989:4, s. 22 
helg 1989:4, s. 7 
hos familjen Sandbergs 1989:2, s. 32 
hålla på att/och 1988:2, s. 8; 1988:4, s. 27 
i vilket fall 1989:2, s. 32 
knappt 1989:1, s. 35 
kortavdelning 1986:3, s. 27 
kvalité/kvalitet 1989:2, s. 31 
madeira 1987:2, s. 4 
manår 1988:3, s. 10 
maskinspråk 1987:1, s. 4 
Mecir 1988:2, s. 4 
media 1988:3, s. 32 
medurs/moturs 1987:3, s. 4 
modeord 1989:2, s. 29 
mot 1988:4, s. 32 
mycket/många 1989:1, s. 34 
möda 1987:4, s. 32 
nattjour 1989:2, s. 29 
Ni/ni 1988:4, s. 32 
noll grader 1988:2, s. 22 
någorlunda 1989:2, s. 30 
nära 1989:1, s. 36 
nästan 1989:1, s. 36 
pappret 1989:2, s. 29 
perspektiv 1989:3, s. 32 
pluralformer av verb 1985:4, s. 31 
prepositioner 1989:4, 5. 19 
punkt vid förkortning 1988:4, 5. 24; 

1989:2, s. 16 
på 1988:2 s. 21; 1989:4 
rengöringskit 1987:2, s. 28 
sanktion 1985:3, s. 27 
servicetjänster 1988:4, s. 31 
-skap (genus) 1986:3, s. 24 
skilde/skiljde 1986:4, s. 27 
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snälla 1985:3, s. 4; 1986:4, s. 4 
sovjetiskor 1988:3, s. 32 
sponsra 1988:2, s. 20 
språkkonsult 1989:4 
starta upp 1988:2, s. 17; 1988:3, s. 10; 

1989:1,s. 4 
stödja/städa 1986:4, s. 27 
svenskalärare 1986:2, s. 27; 1986:3, s. 4 
synpunkt 1989:3, s. 32 
synvinkel 1989:3, s. 32 
styckeindelning 1988:2, s. 28; 1988:3, s. 12 
svengelska 1988:1, s. 10 
särskrivning 1986:2, s. 22; 1988:2, s. 6 
ta beslut 1988:2, s. 23; 1988:4, s. 9 

talko 1987:2, s. 27, 1987:4, s. 32 
tautologi 1988:4, s. 31; 1989:2, s. 28 
taistreck/anföringstecken 1986:3, s. 27 
telefax 1989:2, s. 31 
tredje största 1985:3, s. 26 
tack-varsågod! 1988:1, s. 4, 1988:2, s. 10 
uppdatera 1987:2, s. 4 
va 1987:1, s. 28 
vardag 1989:4, s. 7 
varsågod 1988:1, s. 4; 1988:2, s. 10 
veckoslut 1989:4, s. 7 
verb med partikel 1988:2, s. 22 
vision av/vision om 1985:3, s. 28 
årsverke 1988:3, s. 10 

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. 

Kan man slopa prepositioner? 

Den som lever utanför - men inte utan 
kontakt med - det svenska språkområdet 
har kanske än mer glädje än många andra 
av att följa denna publikation. Skälen är 
lätta att se. Ett är de betydande jämfärel-
semöjligheter man har när man observerar 
förändringar - och därmed stundom 
följande galenskaper - också i andra 
språk. (Frågan om knappt, drygt etc. hade 
faktiskt med ännu större rätt kunnat stäl-
las när det gäller västtyska.) Ett annat är 
nyfikenheten kommande av den språk-
konservatism som är en svårundviklig 
följd av "frånvaron hemifrån". 

Nu till mina frågor: 1. Kan man säga 
eller skriva att någonting bidrar att. . 
Förr kunde man bara bidraga till att. 
2. Kan det ena eller andra materialet vara 
för ungt att utvärdera? Det är, enligt min 
mening, inte bara så att - lustigt nog - 

samma preposition saknas också här. 
Dessutom kräver väl verbet i ett sådant 
fall rimligen en påhakning av ett passiv-s? 
3. Med all respekt för den allt lösligare 
moralen när det gäller instoppandet av 
prepositioner: Kan något vara en faktor 
för en viss utveckling? 

Göran Hedin, Luzern, Schweiz 

1. 1 svenskan är det vanligt att vissa verb 
kräver en viss preposition före sin bestäm-
ning, t.ex. be om lite vatten; öva sig i läs-
ning; bidra till folknöjet. När bestämning-
en utgörs av en infinitivfras eller en att-sats 
kan prepositionen ibland utelämnas. Vi 
kan alltså säga han bad (om) att få kom-
ma; de övar sig (i) att simma med kläderna 
på. Den här möjligheten finns dock inte 
vid alla verb; somliga verb tycks starkare 
än andra kräva att få behålla sin preposi-
tion. Man kan någon gång få se bidra att 
utan till, men det normala är bidra till att. 
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1 exemplet är det knappast preposi-
tionen till som är utelämnad, utan snarare 
för. Men det är nog frågan om verbets 
form som är viktigast. På svenska har vi ju 
uttryck som kan följas av antingen aktiv 
eller passiv infinitiv: det låter sig göra eller 
det låter sig göras. Också i konstruktioner 
med (allt)för + adj. + (för) att kan båda al-
ternativen förekomma. Det äldre bruket 
var aktiv infinitiv: Han anser saken vara 
för känslig att avhandla telefonledes. Men 
passiv infinitiv har blivit allt vanligare, och 
därför låter kanske den äldre konstruktio-
nen lite egendomlig. Det vanligaste ut-
tryckssättet i nutida svenska är alltså mate-
rialet är för ungt (för) att utvärderas. 

Det låter inte riktigt att säga att något 
är en faktorför en viss utveckling, om man 
menar att denna faktor skulle främja en 
viss utveckling. Möjligen skulle man kun-
na tala om en faktor i en viss utveckling. 

Margareta Westman 

Prepositionsfel allt vanligare? 
Ett i mitt tycke närmast uppseendeväckan-
de slarv med - eller okunnighet om - våra 
prepositioner och deras rätta användning 
har man kunnat notera i massmedierna 
under senare år, inte minst i radio och TV. 

Även rutinerade hallåmän, programle-
dare och nyhetsuppläsare, liksom i övrigt 
påtagligt språkbildat folk, gör sig faktiskt 
allt oftare skyldiga till sådana fel, vilket 
främst tar sig uttryck i att man helt enkelt 
använder fel preposition i det aktuella 
sammanhanget. 

Här en handfull exempel bara från den 
korta perioden 19-28 maj 1989: 

"Nöjd över" i stället för "nöjd med" (i 
ett jordbruksinslag om Sverige i kris i Pi 
19/5). 

"Vädjade för" i stället för "vädjade 
om" (i TV 2:s ABC-nyheter 19/5). 

"Gratulerar för" i stället för "gratulerar 
till segern" (Lennart Edberg i "Vi i fem-
man" 20/5; samma fel för övrigt upprepat i  

nästa avsnitt av det populära frågepro-
grammet 27/5). 

"Kom underfund om" i stället för "kom 
underfund med" (Tord Carlsson i "Ring, 
så spelar vi" i P3 27/5; dock snabbt rättat 
av honom själv i nästa andetag). 

"Vi är beredda för" i stället för bara "Vi 
är beredda att ta emot samtal", eller even-
tuellt "beredda på" (Sten Wahlström i 
"Naturväktarna" i Pi 28/5). 

Exemplen skulle kunna mångfaldigas 
om man verkligen satte sig ned för att 
kontinuerligt anteckna alla prepositionsfel 
i etermedierna numera. 

Men även i dagstidningarna, inklusive 
min egen tidning Svenska Dagbladet, 
börjar dylika prepositionsfel att dyka upp. 
Till dessa hör "på Globen" i stället för "i 
Globen", som ju är en inomhusarena. An-
norlunda med en utomhusarena som Sta-
dion, "på Stadion". 

Ingen skulle väl komma på tanken att 
skriva "på Berwaldhallen" i stället för "i 
Berwaldhallen", där agerande och publik, 
precis som i Globen, förvisso befinner sig 
inomhus, alltså under tak, och minst av 
allt sitter uppe på taket! 

Här skall dock villigt erkännas att sist- 
nämnda exempel kan diskuteras. Vi sport-
journalister (jag var själv en sådan under 
många år tidigare) skrev oftast "på 
Hovet" i stället för "i Hovet" när det gäll-
de inomhusarenan Johanneshovs Issta-
dion. 

Så alldeles kristallklart är tydligen inte 
alltid användandet av "rätt preposition". 
Vilket dock som sagt inte hindrar att pre-
positionsfelen mer och mer breder ut sig. 
kr det bara undertecknad som har börjat 
förarga sig över eller reta sig på detta? 

Vad kan orsaken till dessa fel vara? 
Slarv? Okunnighet? Eller är rentav en 
språkförändring - en uppluckring, som 
mer och mer accepteras - på väg just när 
det gäller dessa små, men viktiga ord i vårt 
språkbruk? 

Erik Kalmér 
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1 många fall är valet av preposition ganska 
svårt i svenskan. Det kan bero på flera 
saker. Ibland finns faktiskt flera olika 
bruk som kan anses lika etablerade. 1 and-
ra fall håller bruket och språkkänslan på 
att förändra sig. Dessutom är det ofta så i 
talat språk att talaren kan ändra sig och 
byta konstruktion och då kanske blanda 
ihop ett par uttryck. Här ska de anförda 
fallen kommenteras ett för ett. 

Adjektivet nöjd konstrueras enligt 
Svensk handordbok med med, alltså nöjd 
med något. 1 exemplet kan över ha "lå-
nats" från det näraliggande glad över. Det 
hela gäller närmast en felsägning. 

Verbet vädja har olika prepositioner för 
olika roller: han vädjade om hjälp; han 
vädjade till henne; han vädjade för sin 
gamla mor. 1 samma sats kan alla dessa tre 
olika roller förekomma: han vädjade till 
henne om hjälp för sin gamla mor. Det går 
alltså inte att bedöma uttrycket vädja för 
utanför sitt sammanhang. 

De båda verben gratulera och lyckönska 
konstrueras med till. Man gratulerar/lyck-
önskar till segern. Men det finns liknande 
verb som tarför, t.ex. prisa, hylla, kompli-
mentera. Det heter alltså prisa, hylla, 
komplimentera någon för något. Detta kan 
ligga bakom felsägningen. 

För frasen komma underfund finns ett 
gammalt regionalt bruk, i synnerhet i 
norrländska dialekter, där man ofta säger 
komma underfund om i stället för komma 
underfund med som det heter i standard-
språket. Och Tord Carlsson kommer från 
Västerbotten, så i hans fall kan man räkna 
med en påverkan från hans ursprungliga 
språkbruk. 

1 uttryck med adjektiv + preposition + 
att med infinitiv kan vi ofta behålla eller 
slopa prepositionen. Vi kan säga antingen 
vi är glada över att se dig eller vi är glada 
att se dig. För uttrycket vara beredd anger 
Svensk handordbok både på och för, alltså 
vara beredd på el. för alla eventualiteter. 
Kanske har konstruktionen med för blivit 
så pass ovanlig att folk lägger märke till  

den mera nu än förr. Det är inte fel att 
säga Vi är beredda för att ta emot samtal, 
även om det kan låta ovant. 

När det gäller prepositionen på, slutli-
gen, så kan man inte enbart hänvisa till 
dess konkret rumsliga betydelse av 'ovan-
på'. Uttrycket på Globen följer mönstret 
från andra uttryck i spektakelbranschen. 
Det heter t.ex. på bio, på teatern, på cir-
kus och även på Dramaten, på Operan 
utan att någon kommer på tanken att folk 
skulle befinna sig uppe på taket. 

Språkbruket i massmedierna varierar 
mera nu än förr. Det har att göra med att 
talspråk i offentliga sammanhang inte är 
lika strikt reglerat som förr. Man hör mer 
av regionala uttryckssätt och skilda gene-
rationers språkbruk. När folk dessutom 
talar utan manuskript är det naturligt att 
det blir en och annan felsägning. Och fel-
sägningar i etermedierna märks mycket 
tydligare än i vanliga samtal, där man inte 
bara lyssnar utan själv deltar. 

Den här variationen gör att många kan 
känna sig oroade. Varianter som man inte 
känner igen vare sig från standardspråket 
eller från talspråket i sina egna kretsar, 
låter ofta helt enkelt fel. Det kan de göra 
oavsett om de har funnits mycket länge i 
andra människors språkliga vardag. 

Margareta Westman 

Språkkonsult - vad är det? 
Vad är en språkkonsult? Dylika uppträder 
ju esomoftast i "Språkvård". Vilken slags 
utbildning är vanlig för språkkonsulter? 
("Nyord .....nämner t.ex. sid. 129 en 
"... s.k. språkkonsultutbildning vid uni-
versitet.") Vilka konsulterar honom/hen-
ne, och hur ser arbetsmarknaden ut? 

Olaf Önnerfors, fil. stud., Malmö 

De språkkonsulter som omnämns i 
Språkvård är examinerade från språkkon-
sultlinjen vid Stockholms universitet. Ut-
bildningen finns bara i Stockholm och har 
funnits där sedan januari 1978. Från 
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början varade den i fyra terminer; numera 
omfattar den fem. 

Språkkonsulterna håller kurser i klar, 
riktig och ändamålsenlig svenska, de 
granskar och arbetar om texter, de skriver 
texter i samarbete med fackfoik och de ger 
råd och rekommendationer 1 språkliga frå-
gor. 

Några är anställda som språkvårdare, 
flera som informatörer, redaktörer eller 
korrekturläsare. En del arbetar med över-
sättning vid dataföretag. Många frilansar 
eller är egna företagare och anlitas av 
myndigheter, organisationer och företag. 

Ytterst få kan räkna med en anställning 
där de bara får hålla på med det de är 
utbildade för, men utbildningen är bra att 
ha för andra yrken också. 

För närvarande finns det mellan 70 och 
80 utexaminerade konsulter, vilket fram-
går av matrikeln för föreningen Examine-
rade språkkonsulter i svenska (eSs). Men 
den som vill kan verka som språkkonsult 
utan att ha gått språkkonsultlinjen. Det 
går ju att skaffa sig meriter på annat sätt. 

Elsa Branting, språkvårdare vid AMS 
och examinerad från 

språkkonsultlinjen 1980 

Bärspelare 
1 en tävling i Vetandets världs språkuppla-
ga i radion om ett ersättningsord för "free-
style" vann ordet bärspelare. 1 något av de 
närmaste numren av Språkvård kommer 
en artikel där olika förslag diskuteras. 

Ordet grön än en gång 
Efter artiklen om ordet grön i Språkvård 
3/1989 har flera läsare hört av sig om or-
dets användning i en betydelse som inte 
kom fram i min artikel. 

Gunnar Eriksson skriver: "När jag väx-
te upp i Västmanland 1 seklets början, 
hörde jag ofta uttrycket göra sig grön. Det 
betydde då fjäska, göra sig till, försöka 
ställa sig in." 

Magdalena Hellquist vid Dialekt- och 
Folkminnesarkivet i Uppsala kan kom-
plettera med ytterligare exempel på sam-
ma uttryck, hämtade från uppteckningar 
som gjordes av Gustaf Eriksson i slutet av 
1800-talet i Åkers och Rekarna härad. 1 
samma betydelse som göra sig grön före-
kom där också uttrycket göra sej te med 
grön tröja. 

Med stilbeteckningen "vardagligt" tas 
uttrycket göra sig grön också upp i artikeln 
grön i Svenska Akademiens ordbok (arti-
keln trycktes 1929) och redovisas i ordböc-
kerna så sent som 1964 (Illustrerad svensk 
ordbok) och 1966 (Svensk handordbok). 1 
de ordböcker som kommit fram under 
1980-talet, t.ex. Bonniers svenska ordbok 
och Svensk ordbok, finns det däremot inte 
med, antagligen därför att det anses ha 
kommit ur bruk. Så bedömdes det också 
av mig när jag skrev artiklen om ordet 
grön. Tillsammans med en del andra ut-
tryck, som inte längre är i bruk i dagens 
svenska, lämnades det därför utanför den 
följande diskussionen, som ju kom att 
röra sig om nyare uttryck, tillkomna efter 
artikeln i Svenska Akademiens ordbok 
1929. 

Reaktionen från läsekretsen visar hur 
försiktig man måste vara med att bedöma 
ett ord eller ett uttryck som föråldrat eller 
helt ur bruk. Alldeles klart framgår det 
förstås inte av breven om uttrycket göra 
sig grön fortfarande används i betydelsen 
'göra sig till, ställa sig in'. Finns det någon 
bland läsarna som vet besked? 

Lena Moberg 

22 	Språkvård 4189 



Tidigare årgångar av Språk 
i Norden 

Det går bra att beställa tidigare årgångar 

av Språk i Norden. Nedan anges huvudte-

ma för varje skrift. Utförligt register för 

1970-1979 finns i årgång 1979 och för 
1980-1989 i årgång 1989. 

1970 Rättstavning 

1971 De nordiska språkens inbördes på-
verkan - De nordiska språkens öden i 

Amerika 

1972 De nordiska språkens öden i Ameri-

ka (forts.) - Normering av tekniskt 

språk i Norden 

1973 Skolundervisningen i grannspråken 
- Förvaltningsspråk och lagspråk 

1974 Språkbruket i etermedierna - Mo-

dermålsundervisningen på universitetet 

1975 Samiskan, färöiskan och grönländ-

skan - Förståelsen mellan danskar och 

finnar 

1976 Språkvården i Finland - Gemensam 

nordisk rättstavning 

1977 De språkliga förhållandena på Island 

1978 Den nordiska språkgemenskapen ur 
historisk och nutida synvinkel 

1979 Principerna för språknämndernas 

verksamhet och det nordiska argumen-

tets roll. Register 1970-1979 

1980 Skrivningen av främmande ord 
1981 Språklagstiftning i Norden 

1982 Isländskans och färöiskans ställning 
- Nordisk språkplanering under de se-

naste hundra åren 

1983 Fackspråk 

1984 Dialekt och skola - Vad önskar 

språkvården av forskningen? 

1985 Ordbildning på inhemsk grund 

1986 Det språksociologiska klimatet i 
Norden 

1987 Talspråksnormer, talspråksnorme-
ring 

1988 Isländsk språkvård 

1989 Påverkan från engelskan - Nordiskt 

språksamarbete. Idéer och framtidsupp-
gifter. Register 1980-1989 

Priser för enstaka årgångar 
1970-1982 25 kronor 
1983 50 kronor 
1984 52 kronor 

1985 55 kronor 

1986-1989 60 kronor 
Porto tillkommer. 

Rabattpris 
Den som nu beställer alla årgångar (1970-

1989) får böckerna till ett kraftigt rabat-

terat pris: 

hämtpris 	 350 kronor 

med post inom Sverige 	390 kronor 
med post utom Sverige 	420 kronor 
Den som vill betala i förväg ska skicka in 

pengarna till vårt postgiro 197475-7. 

Skicka inte checkar. Glöm inte att ange 

vad beställningen gäller. 
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Språkvård i text-TV 
Språknämnden har fortsatt samarbetet med text-TV. Våra 
texter finner man under rubriken "Text-TV:s språksida" 
bland de sidor som kallas "Blandat". Se innehållsförteckning-
en på sidan 500 i text-TV. 

Här följer några exempel på sådana sidor. 1 text-TV ges 
svaren i dold text, men här ges svaren i fotnoter. 

Text-TV:s språksida 
Lömska likheter (1) 

Det finns ord som liknar varandra i de nordiska språken 
men som har olika betydelse. Vad betyder följande 
norska ord? Svar i dold text (här i fotnot). 

dyne fløte 	kommode kurv 
måte 	pussig 	tape 	varelse 

dyne - täcke, fløte - grädde, kommode - byrå, kurv -korg, måte - sätt, 
pu.ssig - lustig, tape - förlora, vare1se - rum 

Text-TV:s språksida 
Finlandssvenska 

Att finlandssvenska råddig betyder 'stökig' vet kanske 
många svenskar i dag. Men känner du till följande 
finlandssvenska ord? Rätt svar ges i dold text (här i 
fotnot). 

aktionär 	farmare 	kiva 
kännspak 	länk 	 rosk 

aktionär - aktieägare, farmare - jeans, kiva - bra, kul, kännspak - 
karakteristisk, länk - motionsrunda, rosk - skräp, sopor 
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