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Fram och tillbaka i språket 
1 Språkvård har vi ofta anledning att ta upp förändringar i svenskan. 
När man studerar det samtida språket är det mycket svårt att avgöra 
vilka tendenser som kan leda till bestående ändringar och vilka som 
kanske bara är tillfälliga vanor som kommer att ebba ut. 

1 det här numret diskuterar Gun Widmark språkvårdssynen hos 
Erik Wellander och de ställningstaganden han gjorde i några frågor 
som gäller böjning efter grammatikens regler eller efter betydelse. 1 
det sammanhanget kan Widmark också konstatera att det har skett 
vissa förändringar i svenskan de senaste decennierna. 

1 ett par andra artiklar redovisar Sten Ewerth och Katharina 
Hallencreutz var sin undersökning av användningen av dom i stället 
för de/dem i dagstidningar respektive skoluppsatser. Här tycks en 
återgång ha ägt rum under det senaste decenniet. 1 slutet av sjuttio-
talet var dom faktiskt vanligare än det är nu i båda texttyperna. 

En sammanfattning av en undersökning av undervisning på främ-
mande språk vid svenska kommunala gymnasier presenteras av Gun 
Hägerfelth. Frågan om vilka konsekvenser sådan undervisning kan 
få på längre sikt kommer vi säkerligen att återkomma till. 

Numret innehåller också korta notiser om nyutkommen litteratur 
och, som vanligt, Insändare och Frågor och svar. 

Våra läsare hör av sig glädjande ofta, och då med både ros och ris. 
Någon enstaka har också kommenterat att tidskriften inte kommer 
ut särskilt regelbundet. Dessvärre vågar vi inte lova någon bättring; 
dock ska det även i fortsättningen komma fyra nummer om året 
med, som vi hoppas, något att bita i för var och en. 
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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. 

Drag under galoscherna 
Galoscher är ju ett plagg som knappast 
någon använder numera. Man kan undra 
varför Ian Wachtmeister som vill vara 
folklig, fräsig och modern använder ordet 
när han hittar på en bild för ekonomisk 
och politisk nytändning. 

Jag har hört uttrycket drag under galo-
scherna innan Ian började använda det i 
massmedierna. Galoscher är ett slangord 
för bildäck. (Vitsen oavsiktlig.) Drag un-
der galoscherna har man när man kör bil 
mycket fort. Det är motorjargong - eller 
raggarslang, kanske. 

Man kan lätt få intrycket att uttrycket 
uppfunnits av Wachtmeister eller möjligen 
av Bert Karlsson, men så är det inte, det 
är jag övertygad om. Hur vanligt uttrycket 
är och hur gammmalt det kan vara har jag 
ingen aning om. 

Men det utgör alltså ingen egentlig för-
nyelse av det gamla trötta politiska bild-
språket. Ian har bara satt däck på de snur-
rande hjulen. 

Anders Sandberg, Stockholm 

Som det pratas 
Det pratas väl mycket nu för tiden. Utri-
kesminister Baker pratar med president 
Jeitsin om världsfreden. Statsminister 
Bildt pratar med oppositionsledare Carls-
son om svåra invandrarfrågor. 

För en gammal stöt (student -54) är allt 
detta prat numera, främst i massmedierna, 
ganska stötande. För mig betyder pratan-
de lite lättsamt samtal, småprat i kön vid 
butikskassan, vid kaffetåren i lunchrum-
met, när man träffar någon på gatan. Prat 
kan för mig också ha pejorativ innebörd: 
struntprat, prata i vädret, prata smörja. 

Prata är silver, tala är guld. Åtminstone 
om jag får prata om vad jag tycker. 

Sture Christensson, Lngedrag 

Laxmacka, polettmulatt, 
hackersbensin 
Under sommaren har jag lärt mig ett par 
nya ord. 

Ett är laxmacka. Det betyder 'mycket 
ung, stilig man, ca 17-19 år'. Jag har några 
kompisar som tycker att de börjar bli så 
ofantligt gamla (25 år ungefär) och är oro-
liga för att de inte hittat någon partner 
ännu. Så nu betvingar de det hela med att 
låtsas att det bara är roligt, och så kallar 
de alla unga killar som verkar vara nåt att 
ha för laxmackor. Små, smarriga och ofta 
fina att titta på. 

Ett annat är polettmulatt. Det är vad 
man är om man solar solarium. 

Och, om man går på hackersfest, så 
sitter man och spelar dataspel och dricker 
overkliga mängder av hackersbensin, dvs. 
cocacola. 

Stina Döbling, Stockholm 

1 insändaren kan man lägga märke till yt-
terligare ett uttryck som låter nytt för den 
medelålders generationen, nämligen sola 
solarium. Vi trodde att det heter sola i 
solarium. Men kontroller visar att yngre 
människor säger just sola solarium. 

Red. 

Tjugolapp eller selma? 
1 Språkvård 1/92 fanns en liten fundering 
kring vad vår nya tjugokronorssedel kom- 
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mer att kallas i vardagslag. Många har 
hört av sig i denna fråga. Här följer ett 
axplock ur de skriftliga kommentarerna. 

Under den tid som gått sedan Språkvård 1/ 
1992 kom ut har jag roat mig med att höra 
mig för. Kanske alltför kort tid för att 
urskilja någon varaktig tendens men ändå. 
Inga belägg har kunnat noteras för de 
föreslagna alternativen: tjuga, tjugolapp 
eller tjuging. De flesta har inte hört något 
namn, men de som gjort det nämner alla 
samma. selma. Författarinnans porträtt på 
sedeln har alltså fått styra, en helt ny ut-
gångspunkt för valet. Kanske därför att 
namnet är så kort och så ovanligt att ingen 
tveksamhet uppstår om vad som avses. 
Kanske finns som en "metatesisk" lustig-
het inflytande från den under lanseringsti-
den aktuella semlan. Allt kanske påverkat 
av att tjugokronorssedeln bryter den in-
vanda serien 1 - 5 - 10 - 50 - 100 - 500 - 
1000. 

Per-Gösta Högborg, Stockholm 

Ett litet apropå angående smeknamn på 
den nya (onödiga) tjugokronorssedeln - 
en selma förstås! 

Marianne Jansson, Örebro 

Tjuga eller tjuging? Jag säger Selma. Jag 
har vid ett tillfälle korrigerat en expedit. 

In ger Björklund, Stockholm 

"Lyckans tjuga!" Detta lockrop kunde 
man höra på rasterna på skolgården åt-
minstone i västra Sverige förr i tiden. 

"Pota kula" var en populär lek, särskild 
bland pojkarna. Man byggde en pyramid 
av potekulor, som andra skulle träffa och 
erövra - eller missa och då förverka den 
kastade kulan. Den största pyramiden be-
stod av 20 kulor - "lyckans tjuga" var 
alltså lockropet. 

Arnold J. Ahibäck, Husk varna 

Det är åtskilliga som har ringt och talat om 
att sedeln kallas "selma". Men detta namn 
tycks vara alltför lustigt för att faktiskt 
användas i normalt dagligt tal. Här på re-
daktionen har vi intrycket att det man 
verkligen säger när man behöver nämna 
tjugokronorssedeln är tjugolapp (tjuge-
lapp) eller tjugosedel (tjuedel). 

Red. 

Tjeckien, Silesien m.fI. 
Jag läste i Språkvård 1/1992 om en svensk 
namnform för Tjeckiska republiken. Det 
är bra att man förordar namnformen Tjec-
kien. Den formen torde ha goda möjlighe-
ter att bli väl etablerad i svenskan. Det 
gäller nu att snabbt nå ut till medier, läro-
medelsförfattare, lexikografer med att det 
är namnet Tjeckien som ska användas för 
den västra delen av det nuvarande Tjecko-
slovakien, som nästa år sannolikt blir en 
suverän stat. När det gäller den östra de-
len torde namnet Slovakien redan nu vara 
väletablerat. Om man inte snabbt går ut 
med en rekommendation om svenskt 
namn på västra delen, finns det risk att 
formen Böhmen-Mähren kommer att 
överväga. Detta namn är inte speciellt 
gångbart. 1) Det är utpräglat tyskt (och 
för tankarna till "protektoratet" under 
andra världskriget. 2) Det skulle bli för 
stor skillnad mellan det högtidliga och det 
vardagliga namnet. 3) Det är ett dubbel-
namn som i sig förebådar en ytterligare 
fragmentering. 4) Det försvårar adjektiv-
bildningar o.s.v., man skulle då ändå få 
använda "tjeckisk". 

Det finns dock all anledning att ha en 
viss beredskap även för andra namnfor-
mer. Av Claes Garléns artikel framgick att 
det ju faktiskt bara är det vi hittills kallat 
för Böhmen som på tjeckiska heter echy. 
Möjligheten finns alltså att man för den 
nya staten väljer ett sammansatt namn av 
samma typ som det nuvarande Tjeckoslo- 
vakien, alltså något som 6skå a Morav-
skö (federativnd) republika. Då skulle 
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namnet för dagligt bruk på svenska kunna 
bli Tjeckomoravien. 1 ett sådant läge kan 
Tjeckien bli det svenska namnet på Böh-
men. Vi får bara hoppas att man inte för-

söker få med Slezsko också i namnet. 
Claes Garlén slutar sitt inlägg med att vi 

"utan nämnvärd informationsförlust" kan 
fortsätta kalla Böhmen, Mähren och 
Schlesien vid dessa namn. Jag håller inte 
helt med om detta. Det gamla landskapet 
Schiesien tillhör numera huvudsakligen 
Polen. På polska heter det Slqsk. En 
mindre del tillhör Tyskland, där det ingår i 
delstaten Sachsen. En del, Slezsko, tillhör 
nuvarande Tjeckoslovakien. Kan vi då 
inte helt enkelt övergå till att använda den 
polska formen lsk? Nej, problemet är 
här den polska ortografin, som är ett stort 
bekymmer för oss i t.ex. Sverige. De dia-
kritiska tecknen kommer oftast inte med, 
och finns de där säger de oss inget. Ute-
lämnar man dem får man ett namn som på 
svenska ser ut som ordet "slask" och det 
är knappast så lyckat. Namnet uttalas 
ungefär "schlånsk". Jag har i polsk turist-
information på svenska t.o.m. sett den 
hemsnickrade försvenskningen Slonsk. 
Att använda den tyska formen tror jag är 
helt omöjligt i litteratur om Polen. Speci-
ellt gäller det texter som är utgivna på 
plats, som turistbroschyrer etc. Lösningen 
på allt detta ligger i den latiniserade for-
men Silesia. Så heter området på bl.a. 
engelska och spanska, på italienska heter 
det Slesia, på franska Silesie, på holländ-

ska Silezié och på finska Sleesia. Det går 
alltså utmärkt att bilda formen Silesien. 1 
ett TV-program häromåret om miljöpro-
blem i Polen använde man faktiskt just  

den formen i textremsan. 1 detta fall var 
det frågan om översättning från engelska. 
När jag först såg det tyckte jag att det var 
en löjlig översättningsgroda. Vid närmare 
eftertanke insåg jag att det (kanske omed-
vetet, men ändå) var en väldigt bra in-
novation. Formen är lätthanterlig, går bra 
att böja, stava och uttala och är framför 
allt neutral mellan eventuella polska och 
tyska kvardröjande motsättningar. Alla 
parter i området torde kunna acceptera att 
vid översättning till svenska använda den-
na form. Det rör sig ju här inte om en 
suverän stat, eller ens om en delstat. Detta 
gör att anledningen att använda namnet 
på svenska inte blir så stor. Just i detta fall 
tror jag dock att en ny form är behövlig. 

Mähren skulle på samma sätt kunna bli 
Moravien, som ju också antyddes i arti-
keln. 

För Böhmen skulle motsvarande form 
då bli Bohemien. Detta är dock litet mer 
tveksamt eftersom den adjektiviska for-
men skulle bli "bohemisk". Detta ord har 
ju en annan betydelse sedan länge etable-
rad i svenskan. Se dock även ovan om 
Tjeckien. 

Vid Ostersjökusten finns ett annat hi-
storiskt landskap som är delat mellan 
Tyskland och Polen, nämligen Pommern/ 
Pomorze. En neutral form, också bildad 
av en latinisering, skulle här bli Pomerani-
en. Nu har detta område vissa anknytning-
ar till svensk historia som kanske omöjlig-
gör en sådan namnform. Att plötsligt 
börja tala om "Erik av Pomeranien" eller 
"pomeranska kriget" skulle nog stöta på 
patrull hos historielärarna. 

Anders Han quist, Täby 
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Gun 	 Vi och Wellander 
Widmark 

Om kon gruensen som språkvårdsproblem 

Mot bakgrund av Språknämndens planer på en handbok i 

språkriktighet diskuterar här nämndens förra ordförande, 

professor Gun Widmark, vilken språkvårdssyn som låg bak-

om Erik Wellanders ställningstaganden i bl.a. "Riktig sven-

ska". Hon gör det genom att granska Wellanders behandling 

av några konkreta kongruensproblem. Det gäller pluralböj-
ningen av predikatsverben (vi gå eller vi går), böjningen av 
predikatsfyllnaden (politik är roligt) och adjektivböjning med 
-a eller -e (den lille pojken eller den lilla pojken). 

1 Språkvård 4/1991 redogör Ulf Teleman 
för Svenska språknämndens planer på att 
ge ut en efterföljare till Wellanders Riktig 
svenska. Teleman konstaterar att behovet 
av handfast rådgivning i språkfrågor up-
penbarligen är ganska stort och att det 
därför är rimligt att Språknämnden ser 
som sin uppgift att till hjälp för osäkra 
språkbrukare framställa en handbok i 
språkriktighet. 

Bakom planerna på en ny antibarbarus 
ligger uppfattningen att Wellanders fram-
ställning inte längre kan uppfattas som en 
rimlig auktoritet i fråga om språkbruket 
och Teleman ger goda skäl för att så inte 
är fallet. Den planerade boken kommer 
att bäras upp av en annan, mera tolerant 
språksyn än Wellanders, vilket bI.a. skall 
ta sig uttryck i att rådgivningen ibland kan 
få "dubbla utgångar". Rådet behöver med 

"behovet av handfast 
rådgivning... är ganska 
stort" 

andra ord inte vara ett dogmatiskt "skriv 
så här" utan det kan också få formen 
"skriv så här eller så här". Skribenten har 
sedan bara att själv välja. 

Detta tillvägagångssätt representerar 
egentligen bara en kodifiering av den råd-
givning som faktiskt rätt länge har ägt rum 
vid Språknämnden. När Bertil Molde re-
dogjorde för på vilket sätt han brukade 
besvara allmänhetens språkfrågor om vad 
som kunde anses rätt, brukade han trycka 
på att rådet ofta hade formen av en pre-
sentation av alternativa möjligheter. Ock-
så tanken att Språknämnden inte skall 
agera som auktoritativ överdomare i språ-
ket utan delegera beslutet till den enskil-
de, är egentligen redan formulerad av 
Molde i uppsatsen "Vem råder över språ-
ket?" (1978). 

Beslutet att så att säga officiellt överge 
Wellanders kurs är ändå inte alls okontro-
versiellt. Molde fick blandade reaktioner 
på sin språkrådgivning och om nya princi-
per knäsätts i en för allmänheten avsedd 
handbok i språkriktighetsfrågor, blir de på 
ett påtagligt sätt uppenbara. Senaste upp-
lagan av SAOL bärs visserligen upp av 
samma toleranta principer, men utslagen 
av dem drunknar i mängden av upplys-
ningar. De ropar inte ut sin existens som 
de troligen kommer att göra i den hand-
bok man planerar med dess markerade 
dubbla utgångar. En och annan i den all-
mänhet som förutsätts kunna fatta själv- 
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ständiga beslut med ledning av råden i 
framställningen kan komma att känna sig 
oangenämt överraskad, i värsta fall över-
körd av en som släpphänthet uppfattad 
tolerans. 

Icke desto mindre ser jag det som ett 
riktigt beslut att ge ut en bok som helt 
enkelt redogör för vad som kan anses vara 
accepterat språkbruk i nutida svenska. 
Det måste bli en framställning med måttli-
ga ambitioner. De som står för råden byg-
ger på den goda specialistkompetens de 
har. Som alla andra specialister kan de 
naturligtvis inte allt, men det gör de heller 
inte anspråk på. Kommer nya fakta i da-
gen så går det bra att ändra i nästa uppla-
ga. Målet är att bedriva en rullande 
språkvård. Det är inte ur vägen att det 
understryks hur nödvändigt det är att 
Språknämnden gör kontinuerliga över-
syner av sina rekommendationer. 1 var-
dagsarbetet kommer en sådan handbok sä-
kert att bli till stor välsignelse. De som 
bara vill ha ett snabbt råd i en språkvårds-
fråga behöver inte göra mer än slå upp och 
se efter för att få sitt språkvårdssamvete 
lugnat. 1 den situationen saknar man nog 
inte Wellander. 

"en författare som tar sin 
läsare vid handen... och 
kommer honom att börja 
fundera över hur han 
skriver. . ." 

1 andra situationer kan det bli svårare att 
ersätta Riktig svenska. Många har under 
årens lopp kommit att uppfatta Wellan-
ders utredningar som så mycket mer än en 
antibarbarus. Här möter man en författare 
som tar sin läsare i handen - även den 
okunnige läsaren, märk väl - och kommer 
honom att börja fundera över hur han 
skriver, att reflektera en del över sin 
norm. Även den som bestämmer sig för 
att inte följa Wellanders råd kan ha stort 
utbyte av framställningen. 

Det vore synd om inte också den sidan 
av Wellanders verksamhet fick någon 
efterföljare. En kortfattad ny handbok 
borde i själva verket göra det dubbelt 
önskvärt med ordentligt argumenterande 
framställningar som tog djupare grepp om 
ämnena. Helst borde de också redovisa 
undersökningar av hur det faktiska 
språkbruket ser ut, inte minst attityderna 
till språkbruket. Det är ju en god demo-
kratisk princip att allmänheten bör få de 
fakta som krävs för att själv ta ställning till 
vad som ligger bakom de olika alterna-
tiven och vad de kommer att innebära. 
Med en sådan princip borde man också 
lättare undgå risken att någon känner sig 
överkörd i sin språksträvan, vilket nu up-
penbarligen ganska ofta händer. Att ta 
vara på det intresse för gott språk som 
faktiskt finns bland t.ex. många skribenter 
i nyckelpositioner, är också ett språk-
vårdsintresse. 1 stället för att placeras i en 
utegrupp borde sådana personer få alla 
fakta på bordet och dras in i en för alla 
parter utvecklande debatt. Alla borde 
kunna enas om den ståndpunkt som Wel-
lander har formulerat i första häftet av 
Språkvård 1965: "En aktiv språkvård mås-
te försöka att reda ut problemen och ska-
pa förutsättningar för ett välgrundat val 
mellan sig erbjudande uttrycksmöjlighe-
ter." 

Det brukar vara nyttigt vid alla genera-
tionskonfrontationer att man gör klart för 
sig var skillnaderna ligger. En det av förra 
hösten ägnade jag åt att skriva en uppsats 
om kongruensen i språkvärderingsper-
spektiv (Widmark 1992). Wellander blev 
då en central person i min tillvaro. Han 
hade yttrat sig om i stort sett varje kongru-
ensproblem som var aktuellt, inte sällan 
med stort engagemang. Ibland hade jag 
känslan av att han stod och sneglade över 
min axel för att se efter hur hans råd hade 
stått sig. Ofta hade de faktiskt stått sig illa. 
Det fanns ändå så stor naturlig auktoritet i 
framställningen att det blev mycket intres-
santare att studera hur språkvårdaren 
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Wellander tänkte och argumenterade än 
vad han gav för konkreta råd. Den följan-
de framställningen kan läsas som en redo-
görelse för ett möte med Wellander i en 
viss fråga, kongruensen. Jag kommer att 
ta upp tre ganska olika kongruensfall: 
verbkongruensen, kongruensen i predi-
katsfyllnad och den semantiskt betingade 
växlingen mellan -e och -a vid adjektivet i 
en nominalfras. De illustrerar vart och ett 
på sitt sätt vad som låg bakom Wellanders 
ställningstaganden. 

Verbkongruensen 
1 det första fallet, verbkongruensen, är 
Wellander så överspelad att hans stånd-
punkt självklart inte kan få plats i en nuti-
da handbok. Knappast någon skriver läng-
re vi gå eller vi gingo. Vi vet alltså hur det 
gick men hur tedde sig saken för Wellan-
der? Det kan man läsa om i ett av de 
första numren i Språknämndens skriftse-
rie, ett litet häfte med titeln "Vi gå eller vi 
går?". Bakom övergivandet av verbens 
pluralformer låg en för svenska förhållan-
den lång och inflammerad debatt. Det är 
alltså naturligt att Wellander engagerade 
sig mycket i frågan. Det anmärkningsvär-
da är att skriften är så sen - tryckåret är 
1947. TT:s övergång till alltid singular böj-
ning vid verben skedde redan 1945; det är 
ju den som så här i efterhand brukar be-
tecknas som dråpslaget för den gamla 
kongruensböjningen. Wellander konstate-
rar mycket riktigt att de singulara verbfor-
merna till pluralt subjekt har hunnit bli 
mycket vanliga men menar att slaget inte 
är förlorat så länge det officiella språket 
ännu håller fast vid det gamla. 

Här kan vi konstatera att Wellander 
gjorde en uppenbar felbedömning. Det of-
ficiella språket stod inte alls så fritt i för-
hållande till annat språk som Wellander 
tänkte sig. Jag skulle tro att språkvårdens 
tyngsta insats under de senare decennierna 
just har varit att anpassa myndigheternas 
språk så att det kommer närmare den sto- 

ra allmänhetens. Den uppgiften som för 
oss är så naturlig stod nog Wellander 
egentligen lite främmande inför. Han var 
visserligen en sträng kritiker av det offi-
ciella språket men räknade nog inte med 
att det skulle förnyas så radikalt som så 
småningom skedde. Ämbetsmännen skul-
le skriva ett klart språk utan falska krusi-
duller men ändå inte bryta med gammal 
tradition. Wellander utgick alltså från att 
formellt språk skulle fortsätta att vara for-
mellt. Hänsynen till ämnet satt nog i det 
här fallet djupare hos honom än hänsynen 
till mottagaren. Invecklade förhållanden 
måste kräva en viss ansträngning av en 
läsare för att bli förstådda. Informella in-
slag i maktutövningen som ett telefonan-
rop "hej, det är från försäkringskassan" 
skulle nog på Wellander ha gjort ett när-
mast absurt intryck. 

Den ståndpunkten kan väl delvis förkla-
ra Wellanders ställningstagande ifråga om 
pluralformerna. Han har en viktig under-
rubrik för sin skrift, "En speciell språkrik-
tighetsfråga ur allmän språkvårdssyn-
punkt". Verbkongruensen är för honom 
en del av ett mycket större problem, näm-
ligen tendensen att låta talspråksformer 
tränga in i skriften. Wellander varnar här 

"egentligen är det rimligt att 
inga större förändringar får 
ske i ett skriftspråk utan att 
man. . . försöker väga plus 
och minus" 

för en övertro på att språket ofrånkom-
ligen måste gå den vägen. Utvecklingen 
går inte alls entydigt i riktningen mot en 
större andel talspråksformer. Också skrift-
former visar sig ju ha så stor prestige att 
de används i tal. Wellander ser det uppen-
barligen som en vinst att skriften inte lig-
ger alltför nära talet. Det är bra om man 
är medveten om att skriften ställer formel-
la krav, det har en god inverkan på fram- 
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ställningen överhuvudtaget. Språkvården 
har alltså inte anledning att generellt gyn-
na talspråksformer. Den bör tvärtom för-

utsättningslöst avgöra vad som är det rim-
liga i det enskilda fallet. 

Därmed är Wellander framme vid be-
dömningen av den nya verbböjningen. 1 
ett avsnitt samlar han skälen för pluralfor-
mernas slopande, i ett annat tar han upp 
skälen för pluralformernas behållande. 1 
båda fallen försöker han föra ett objektivt 
och förutsättningslöst resonemang. Fram-
ställningen är alltså ett exempel på om-
sorgsfull språkvårdsargumentation, och 
egentligen är det rimligt att inga större 
förändringar får ske i ett skriftspråk utan 
att man på samma sätt som Wellander har 
gjort försöker väga plus och minus mot 
varandra. Han hör heller inte till de 
språkvårdare som är helt orealistiska. Han 
vet att det i fråga om verbböjningen inte 
går att helt enkelt återgå till det gamla. 
Vad han till sist argumenterar för är att de 
plurala verbformerna inte skall motarbe-
tas utan få leva sitt liv till tjänst för dem 
som vill använda dem. På den punkten är 
det alltså Wellander som vill ha "dubbla 
utgångar". 

Vi i eftervärlden följde inte hans råd 
och tycker oss kanske inte ha förlorat så 
mycket på det. Det är rätt sällan som vi 

"Ålderdomligheter bör 
bemötas med samma 
tolerans som nyheter." 

kommer på en framställning med att vara 
oklar till följd av att verbet inte står i 
pluralis. Att tala skulle vara mera vällju-
dande än talar uppfattar vi som ett nödar-
gument. Men på en viktig punkt hade 
Wellander helt rätt. Brottet med vårt för-
flutna blev skarpt, i själva verket ännu 
skarpare än Wellander förutsåg. På myc-
ket kort tid blev pluralformerna så främ-
mande för yngre generationer att alla tex- 

ter som innehöll sådana automatiskt upp-
fattades som föråldrade eller arkaiseran-
de. Det uppstod alltså en klyfta mot det 
förgångna. Vår tid har nog särskilt goda 
möjligheter att skapa sådana klyftor. En 
språkförändring sker ju normalt genom att 
något ganska långsamt och successivt byts 
ut mot något nytt. Numera kan processen 
göras snabbare och ryckigare genom be-
slut på olika nivåer. Personligen tror jag 
att svenska språket hade mått väl av om 
också pluralformerna hade fått leva tills de 
självdog individuellt som andra utgående 
språkformer. Ålderdomligheter bör be-
mötas med samma tolerans som nyheter. 
Om Wellanders kamp så här i efterhand 
ändå kan te sig som en strid med vä-
derkvarnar, beror det nog inte så mycket 
på att hans argumentering var bristfällig 
eller otillräcklig. Däremot förutsåg han 
inte att utvecklingen mot ett mindre for-
mellt och ämbetsmannamässigt samhälle 
skulle göra den inaktuell. 

Kongruens i predikatsfyllnaden 
Det finns ett klart samband mellan Wel-
landers kamp för de plurala verbformerna 
och hans ställningstagande i ett annat, 
fortfarande aktuellt språkvårdsproblem, 
brott mot gängse kongruensregler i predi-
katsfyllnaden. Från språkvårdssynpunkt 
tar han upp problemet bl.a. i det allra 
första häftet av Språkvård där han med-
verkar med en längre uppsats med titeln 
Svenskans tillstånd och behov. Där kon-
staterar han (s. 8 f.) att det håller på att 
ske stora förändringar inom formläran. 1 
och med de särskilda pluralformernas för-
svinnande vid verben har vägen banats för 
ytterligare numerusosäkerhet. "Närmast i 
grävskopans väg ligger nu predikatsfyllna-
den." 

Wellander observerar här att man allt 
oftare har pluralt predikativ vid man, t.ex. 
Man är på svenskt håll angelägna att få till 
stånd en dylik aktion. Konstruktionen hör 
utan tvivel till de vanliga. För åtskilliga år 
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sedan hörde jag en språkvårdsengagerad 
lärare berätta att hon i en högstadieklass 
möttes med stor förvåning och misstrogen-
het när hon försökte hävda att det språk-
ligt korrekta vid man som subjekt fortfa-
randeär singularböjning. 1 en språkspalt 
har också Bertil Molde dragit slutsatsen 
att det numera får anses vara accepterat 
att i detta fall använda pluralböjning. 
Trots allt skriver de flesta av oss fortfaran-
de som Wellander vill. Men man hejdar 
sig inför ett och annat av Wellanders ex-
empel. Man var samlade i villa Hemgården 
- den naturliga rättelsen är här inte var 
samlad, som Wellander tycks förutsätta, 
utan man hade samlats. 

Ännu onaturligare blir singularen vid 
ordet folk. Det är svårt att följa Wellander 
när han reagerar negativt mot satser som 
Folk vill ligga spritt nakna på stranden, 
Folk blir upprörda av .... Folk skulle vara 
glada om . . . 1 själva verket är sådana 
konstruktioner inte bara sådana som vi 
numera ofta använder; de är också gamla i 
svenskan. Under 1700-talet betraktades de 
nog som de naturliga och kunde också 
följas av pluralt predikat. Kravet på att 
folk skall behandlas som singulart är nog 
snarast ett resultat av en benägenhet hos 
1800-talet att 1 skrift låta grammatikens 
lagar ta överhand över konstruktioner ef-
ter betydelsen. Tanken på de enskilda in-
dividerna är i de flesta fall så stark att vi 
numera inte kan tänka oss annat än pluralt 
predikativ. En konstruktion Folk vill ligga 
spritt naket skulle innebära att det rörde 
sig om någon sorts kollektiv vilja. 

Också i andra av Wellanders exempel 
konstaterar man att konstruktion med 
singulart predikativ är närmast omöjlig. 
Paret upplevde tidens gång som om de vore 
unga. Aven om paret här har åldrats vac-
kert tillsammans, har vi svårt att så bortse 
från individerna att vi slår ihop dem: som 
om det vore ungt. Meningen Byggnaden 
hade 74 celler, men bara hälften var belag-
da uttrycker något annat än ... bara hälf-
ten var belagd. 1 förra fallet rör det sig om  

en matematisk hälft, i senare fallet om en 
avgränsad hälft i byggnaden i fråga. 

Det går alltså att hävda att det i somliga 
fall är helt rationellt att låta predikatsfyll-
naden rätta sig efter betydelsen. 1 andra 
fall tycks vi fortfarande uppfatta kollek-
tiver av olika slag som en enhet men här 
vacklar nog språkkänslan. Ungdom, publi-
ken, spaningsledningen, personalen skulle 
jag personligen i skrift alltid omtala som 
den och alltså följa Wellanders rekom-
mendationer. Men hur är det på den 
punkten med yngre människor? Språk-
känslan vid en del kongruensproblem har 
jag testat genom en enkel enkät bland 

"konstruktioner efter 
betydelsen håller på att ta 
sig in i språket" 

nybörjarstuderande vid institutionen för 
nordiska språk i Umeå, Uppsala och Gö-
teborg. Enkäten innehöll bl.a. meningar-
na IFK var skickliga och regeringen var 
övertygade om att de måste avgå. Den se-
nare meningen godtas av bara drygt 20 
procent av de knappt 120 försökspersoner-
na. Jag hade kanske väntat mig en större 
andel eftersom det ju här mycket väl kan 
röra sig om de enskilda medlemmarna i 
regeringen. Men uppfattningen på den 
punkten är tydligen inte entydig - somliga 
ger kommentaren att regeringen alltid ses 
som en enhet. Den förra meningen, där 
det ju helt klart rör sig om ett lag, accepte-
ras ändå av ca 65%. Wellander har nog 
alltså rätt i att konstruktioner efter bety-
delsen håller på att ta sig in i språket. 

Ett annat fall där betydelsen tycks blan-
da sig in i kongruensen är konstruktioner 
som Sverige var beredd att hjälpa till; sjuk-
huset har varit angelägen om ... Dem har 
Wellander heller inte exemplifierat och 
man vågar nog av det dra slutsatsen att de 
på Wellanders tid var ännu mera främ-
mande än de kan förefalla för åtminstone 
äldre generationer i vår tid. Det är Len- 
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nart Hagåsen (1992) som först har obser-
verat dem och också har dragit slutsatsen 
att formerna beredd, angelägen om beror 
på att subjektet för tanken i dessa fall är 
en person - adjektiv som beredd, angelä-

gen (om) inbjuder till den tolkningen. 
Som Hagåsen visar är konstruktionerna 
inte helt ovanliga i tidningstexter. Det vi-
sar sig också att de i någon utsträckning 
accepteras av universitetsstuderande. Ca 
25 % godtar Sverige är beredd. Sjukhuset 
är angelägen om känns mera främmande 
men 15 % tycker att de kan uttrycka sig så. 
Det bekräftar intrycket att tendensen att 
låta betydelsen influera predikativets böj-
ning har förstärkts sedan Wellanders da-
gar. 

Wellander är inte alltid emot att man 
låter betydelsen bestämma predikativets 
böjning. 1 Riktig svenska tar han upp ett 
exempel som Biträdet blev nervös, hon 
hade glömt kundens namn (s. 196). Hans 

"Barnet blev skrämd - en 
konstruktion. . . på väg in i 
språket." 

uttryckliga råd i detta fall är att inte skriva 
nervöst. Man undrar hur han skulle ha 
ställt sig till en mening som Barnet blev 
skrämd, en konstruktion som nu tycks 
vara på väg in i språket, se Hultman 1992. 
Är man emot språkförändringar över-
huvudtaget, så är man givetvis emot denna 
konstruktion. Vill man däremot jämställa 
barn med statsråd, biträde och vittne, mås-
te man hävda att den är naturlig och inte 
bör motarbetas. 

Den mest observerade inkongruensen i 
predikatsfyllnaden är den där vi finner ett 
i neutrum böjt predikativ vid ett utralt 
eller pluralt subjekt, alltså konstruktionen 
sill är gott, ärter är gott. Om detta bruk 
säger Wellander att det sedan gammalt 
har funnits i vissa uttryck men att det nu 
griper omkring sig "som en farsot". Han 
ger sedan en rad exempel som han tydli- 

gen inte betraktar som helt rekommen-
dabla: Politik är roligt, Gräddfil med pep-
parkakor är tänkbart, Gallsten är vanligt 
hos överviktiga, Svarta läderstövlar är po-
pulärt, Mat är minst lika oumbärligt som 
absurd dramatik. Om konstruktioner som 
dessa har det under senare decennier förts 
en livlig diskussion men egentligen har 
den bara berört beskrivningen av kon-
struktionen. Däremot har den bedömning 
som bl.a. jag själv gjort av den (Widmark 
1966), att den tillförde språket vissa vär-
den, knappast ifrågasatts. Det är säkert så 
att konstruktioner av denna typ breder ut 
sig. När jag på 60-talet lät en grupp 
universitetsstuderande yttra sig om me-
ningen en sommarstuga är underbart kun-
de ännu ca 40 % anse att den inte hörde 
hemma i deras språk. Det är inte säkert att 
de var klart medvetna om sitt eget språk-
bruk men svaren speglade i varje fall en 
attityd som troligen är mindre vanlig på 
90-talet. 

Vill man komma med nyanserade 
språkvårdsrekommendationer i dessa fall, 

"Arfärsk sill god eller 
gott?" 
stöter man snabbt på svårigheten att reg-
lerna för konstruktionen är så subtila. Är 
färsk sill god eller gott? satte jag som ru-
brik på min uppsats i Språkvård 1966. Jag 
antar att svaret fortfarande inte så gärna 
får formen av ett antingen eller utan sna-
rare ett både och. Talar vi om all/alltför/så 
färsk sill förstärks nog tendensen att an-
vända vanlig kongruensböjning. Och det 
är knappast möjligt att säga något annat 
än färsk sill är alltid nyfångad. 

Ett fall för sig är den neutrumform som 
vissa adjektiv kan uppvisa helt konse-
kvent, inte bara i särskilda fall som vid sill 

är gott. Wellander ger bl.a. följande exem-
pel: Karaktäristiskt för denne konstnär är 
den breda penselföringen; Lika viktigt är 
den beslutsamhet som . . .; Unikt för Ma-
deira är dess träslädar; Anmärkningsvärt 
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är framför allt de metoder som . Ge-
mensamt för dem alla är en stor trevnad. 
Neutrumformen i dessa fall uppfattar Ro-
ger Käliström (1990 s. 170) som lexikalise-
ringar. Adjektivformerna har lösgjorts ur 
sitt paradigm och har kommit att lagras i 
hjärnan som självständiga bildningar. Det 
rör sig om samma process som vid en an-
nan typ av kongruensstörning, då vi har 
kommit att ersätta Vi har förhållandena 
klara för oss med Vi har klart för oss för-
hållandena. 

Wellander är inte ensidigt fördömande 
när han diskuterar störningar i kongruens-
höjningen vid predikatsfyllnaden. Vid me-
ningar med spetsställt neutralt predikativ, 
typen karaktäristiskt är ... nöjer han sig 
med att som ett faktum slå fast att de är 
vanhga och accepterade. 1 framställningen 
i Riktig svenska (s. 193) ger han en rad 
exempel som konstateras vara vanliga 
även i ledigt skriftspråk. 1 själva verket 
tycks han vara beredd att godta dem också 
i mera krävande sammanhang att döma av 
formuleringen: "1 vårdat skriftspråk heter 
det naturligtvis även Platta tak är för 
dyra." Också i det här fallet räknar alltså 
Wellander med "dubbla utgångar" men 
han understryker i regel den stilistiska 
skillnaden. Uppsatsen i Språkvård, där 
alltså ett och annat exempel mera är värt 
ett försvar än ett fördömande, har den 
speciella bakgrunden att Wellander vill 
visa på hur undergrävd kongruenskänslan 
i vissa fall är. 1 det perspektivet är hans 
argumentation begriplig. 

Är det nu rätt det Wellander säger om 

"Vi kan... vara inne i ett 
mycket stort historiskt 
skeende." 

den stora grävskopan som är på väg att äta 
sig in i en försvarslös predikatsfyllnad? 
Den som lever får se - men vad vi kan 
konstatera är i varje fall att det nog efter 
hans tid har tillkommit en hel del fall där 

predikatsfyllnaden inte kongruensböjs på 
traditionellt sätt. Vi kan alltså, som Wel-
lander menar, vara inne i ett mycket stort 
historiskt skeende, som vi kanske än så 
länge bara ser början på. Konstruktionen 
Ärter är gott kan tänkas ingå någon sorts 
allians med lexikaliseringar, fullbordade 
eller bara påbörjade, och underminera 
predikatsfyllnadens gamla kongruensböj-
ning mer radikalt än som hittills har skett. 
Wellander framhåller (1965 s. 10) att en 
nyhet brukar gå fram på bred men samti-
digt ojämn front. Det går heller inte att 
förneka att vi har hamnat i ett något för-
virrat språktillstånd genom inkongruen-
sens landvinningar. Wellander ser som sin 
uppgift att bekämpa sådan förvirring. 
'För den som förstår Gustav III:s krav på 
ett 'stadgat' språk är det svårt att ej i den 
nu pågående utvecklingen se en klar för-
sämring", framhåller han i sin uppsats. 
Motsträvigheten mot att släppa fram det 
nya beror alltså på omsorg om framtidens 
språk och språkbrukare. 

Valet mellan -a och -e 
Det tredje kongruensfall som jag tar upp 
är ett som Wellander inte har ägnat någon 
större uppmärksamhet. Det är den seman-
tiskt betingade växlingen mellan -e och -a i 
adjektiven: den lille pojken men den lilla 
flickan. Den som har ett uppsvenskt språk 
i botten har en benägenhet att i dessa fall 
generalisera -a. Wellander uttrycker sig i 
Riktig svenska (s. 102) i den frågan påfal-
lande vagt: "1 ledigare stil föredras i över-
ensstämmelse med uppsvenskt talspråk -a. 

Ändelsen -e gör i dylika fall ett högtid-
ligt, ålderdomligt eller dialektalt intryck." 
Faktum är att Wellander här aldrig talar 
om vad som är riormalformen! Mycket 
klarare har Wessén (1960) behandlat frå-
gan. Han företräder ett götiskt språkbruk 
och för honom är formen på -e helt klart 
den normala. Samtidigt är han medveten 
om att bruket hos många skribenter väx-
lar: "Frågan blir då, hur långt en upp- 
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svensk författare bör låta detta talspråkli-
ga -a slå igenom i sitt skriftspråk. Hur 
mycket utrymme bör rimligtvis ges förfat-
tarens eget talspråksbruk, när detta står i 
strid mot den skriftspråkliga traditionen? 
Var går gränsen? Det kan vara en fråga 
om stilkänsla och gott omdöme." Wessén 
(s. 35) vill själv inte ta ställning i frågan 
utan lämnar den öppen för diskussion. 
Det hade alltså varit mer än rimligt att 
Wellander hade fört debatten vidare i den 
nya omarbetade upplaga av Riktig svenska 
som kom 1973. 

Wellanders fåordighet på den här punk-
ten är även av andra skäl ganska förvånan-
de. Han ger exempel som den långväge 
resenären, den nutide restauratorn; att 

"en uppenbar osäkerhet 
hos språkbrukarna" 

oböjliga adjektiv här har böjts måste visa 
att det fanns ett hyperkorrekt användande 
av -e, vilket bör hänga samman med att -a 
inte betraktades som helt skriftvärdigt. 
Det fanns alltså en uppenbar osäkerhet 
hos språkbrukarna. Att Wellander trots 
det inte talar ur skägget i den här frågan, 
har kanske samband med att han faktiskt 
för en gångs skull själv känner sig osäker. 
Han representerade på den här punkten 
ett uppsvenskt språkbruk med i tal genom-
gående -a; formerna med -e är nog lite 
främmande för honom. Därför kan han 
heller inte riktigt rekommendera dem. Si-
tuationen var helt enkelt för ovan för ho-
nom; normalt var det ju han själv som 
representerade det vårdade språket i för-
hållande till talspråket. 

Jag skulle snarast tro att språkutveck-
lingen också på den här punkten går andra 
vägar än dem som Wellander möjligen in-
nerst inne hoppades på. Formerna med -e 
blir alltså vanligare; det är nog symptoma-
tiskt att man numera brukar sjunga Svarte 
Rudolf trots att Karlfeldt som man kan 
vänta av en dalkarl skrev Svarta Rudolf. 

Men nog råder det stor osäkerhet om hur 
man skall skriva. Roger Källström (1990 s. 
84) har studerat saken och konstaterat att 
bruket av -a och -e inte tycks följa några 
klara regler. Den enkät som jag har gjort 
bekräftar det intrycket. 

1 enkäten har jag testat en del svårare 
fall och då fått ganska växlande svar. Som- 

"Formerna med -e blir 
alltså vanligare." 

liga ser på e-formerna med Wellanders 
ögon och uppfattar dem som skriftspråkli-
ga - ibland bedöms de rentav som ålder-
domliga. Oberoende av geografisk 
hemvist tycks de flesta ändå acceptera e-
formerna. 1 Umeå är det ganska få svar 
som alldeles entydigt tar ställning för for-
merna med -a vid substantiv med syftning 
på en man. Å andra sidan är det heller 
inte någon riktigt klar dominans för e-
former i Göteborg. Också de som uppger 
sig ha ett västsvenskt språk tycks ibland 
föredra former med -a. Det händer t.o.m. 
att även de betraktar -e-formerna som 
skriftspråkliga. Man får alltså intrycket att 
götiskt och uppsvenskt har blandats sam-
man. Det i sin tur leder till stor osäkerhet 
och behovet av råd är av allt att döma 
mycket stort. Ett resultat av osäkerheten 
kan t.ex. vara att den stilskillnad som på 
uppsvenskt område fanns mellan -e och -a 
lever kvar men utan koppling till perso-
nens kön. Vittnesgilla Uppsalabor har för-
säkrat mig att en yngre generation numera 
kan försöka höja sin stilnivå genom att 
säga: "Din käre mor ropar på dej." 

Också den som någorlunda väl känner 
till reglerna, kan hamna i en fallgrop. Hur 
skall man ställa sig till avga'ngne justitiemi-
nistern Anna-Greta Leijon? Sådana kon-
struktioner är ju nuförtiden vanliga. En 
dryg tredjedel av de tillfrågade tycker att 
konstruktionen är godtagbar men osäker-
heten är mycket stor, över 20%. Ungefär 
samma bild får man när testuttrycket är 
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Tomas Gustafsson, den nytände stjärnan. 
Mera entydigt fördömande är attityden till 
det unge vittnet - fast toleransen stiger be-
tydligt om man i stället skriver det knappt 
20-årige vittnet. 

Det är alldeles klart att valet mellan -a 
och -e verkligen är ett stort språkvårdspro-
blem som kräver lite mer diskussion än 
den man finner i Svenska skrivregler, där 
det annars går bra att få råd (s. 43 f.). Det 
stora flertalet fall är väl fortfarande okon-
troversiella och man kan ge fritt fram för 
båda formerna men språkbrukarna sätter 
nog även då värde på en liten utredning 
som hjälper dem till rätta med den egna 
osäkra språkkänslan. Och avgångne justi-
tieministern Anna-Greta liksom nytände 
stjärnan Tomas låter sig nog inte avspisas 
utan vidare. Släpper man in dem i språk-
gemenskapen, står också det unge vittnet, 
det knappt 20-årige vittnet, för att inte tala 
om knappt 20-årige vittnet, och undrar om 
de inte också kan få betraktas som rumsre-
na. Problem av sådan art löste Wellander 
genom att hänvisa till det traditionella 
skriftspråket. Rekommendationerna i 
Svenska skrivregler har nog egentligen 
samma grund. Det är säkert en av de an-
gelägnare uppgifterna för en antibarbarus 
att ta upp hela detta problemkomplex, 
klargöra svårigheternas art och få de 
mindre insiktsfulla att förstå att den stilre-
gel som utlöser käre far inte automatiskt 
kan utsträckas till ett käre mor. 

Det är möjligt att problemen med -e/-a 
framför allt har gett sig till känna de senas-
te decennierna och det kan vara ett skäl 
till att Wellander inte ägnar dem något 
intresse. 1 grund och botten rör det sig ju 
ändå om just ett sådant osäkerhetstillstånd 
som han vill bespara språkbrukarna. Jag 
har också svårt för att tro att han inte 
skulle ha sett någon av alla konstigheter, 
som osäkerheten ledde fram till om han 
hade haft ögonen på så vid gavel som han 
brukade ha i andra fall. Och då misstänker 
man givetvis att också Wellander gjorde 
som andra, mycket mindre kunniga  

språkvårdsintresserade: han observerade 
selektivt. Problem som låg utanför hans 
intressesfär slank igenom nätet. 

Wellander - både tidsbunden 
och tidlös 
Vi skulle då kunna vara framme vid några 
slutsatser om Wellanders roll i svensk 
språkvård och vår egen roll i förhållande 
till Wellander. Bilden av honom skulle gi-
vetvis bli rikare och mera nyanserad om 
granskningen hade utsträckts till flera 
företeelser än kongruensen. Mera princi-
piella och övergripande synpunkter på 
Wellander och hans roll som formgivare 
kan man finna hos Margareta Westman 
(1990) i en uppsats där andra språkfrågor 
bildar underlag för diskussionen. Den 
blygsamma del av Wellanders verksamhet 
som jag har skärskådat är dock tillräckligt 
varierad för att ge ett ganska gott underlag 
för slutsatser som nog också är väl förenli-
ga med Westmans - inte oväntat kommer 
våra uppfattningar ofta att sammanfalla. 

Det är helt klart så att Wellander inte 
riktigt räcker till i nutiden. Det finns tydli-
gen påträngande språkproblem som han 
egentligen inte alls tar upp, så vid växling-
en mellan -e och -a. Vi kommer ju nuför-
tiden i mycket stor utsträckning i kontakt 
med andra regionala varianter än den vi 
har växt upp med och det leder till att vi 
mer än förr måste observera regionala 
bruk. Som Teleman framhåller tillhör 
Wellander också ett annat samhälle än 
vårt eget där det var naturligt att slå vakt 
om ett traditionellt skriftspråk som med 
viss rätt kunde uppfattas som elitistiskt - 
även om Wellander egentligen var mycket 
noga med att det skulle ha en demokratisk 
utformning. Han såg det nog som sin upp-
gift att göra detta skriftspråk ännu bättre 
men inte utsätta det för en massa tal-
språksinflytanden som berövade det dess 
stadga och kapade banden bakåt. Givetvis 
är det än i dag en inställning som man 
måste ha respekt för. För Wellander tycks 
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det också ha haft ett egenvärde att man 
slet en del med språket, inte tappade bort 
omsorgsfullheten i det hantverksmässiga. 
Hans eget språk bär den prägeln av 
genomtänkt noggrannhet, och vår tid har 
bara att erkänna att man också med ett 
sådant ideal kan skriva en utomordentligt 
levande svenska. 

Vad rådgivningen i de enskilda fallen 
beträffar, så gäller nog även där att som-
ligt kan vara föråldrat. Vi kan ha svårt att 
acceptera den starka grammatikbunden-
het, som ledde till onaturligheter. Man 
saknar också hos Wellander helt förutsätt-
ningslösa resonemang av typen: Behöver 
vi egentligen en kongruens som inte alls 
förmedlar någon ny betydelse? Så radikala 
frågor var främmande inte bara för honom 
utan överhuvudtaget för hans tid. 1 förhål-
lande till den höll nog Wellander ändå en 
lämplig distans till problemen. Ser vi på 
skillnaderna mellan Wellander och oss i 
ett lite större perspektiv, kan de ofta te sig 

"Trots sin omsorgsfulla 
vakt hållning såg tydligen 
inte Wellander allt. Men 
detta gäller oss alla." 

som enbart en tidsförskjutning. Att den 
planerade handboken ger större utrymme 
åt talspråkliga konstruktioner - vilket man 
kan ta för givet - har ju ytterst sin orsak i 
att de numera både finns och accepteras i 
skrift på ett annat sätt än under den tid 
som präglade Wellander. 1 alla tider måste 
språkvården ha stor respekt för bruket. 

Ganska tidlös är Wellander i sin vilja att 
se vad som egentligen skedde i det som 
syntes ske. Att han kunde göra det, för-
klaras naturligtvis delvis av att han så in-
tresserat följde språkutvecklingen. Mäng-
den av exempel måste vara resultatet av 
en mycket noggrann språkbevakning som 
jag knappast tror vi har någon motsvarig-
het till i nutiden. Trots sin omsorgsfulla  

vakthållning såg tydligen inte Wellander 
allt. Men detta gäller oss alla. Inför en 
eftervärld sitter vi nog alltid i glashus, 
okunniga om alla nya fakta som får diskus-
sionerna att rulla vidare i andra riktningar 
än vi kunde förutse. På den punkten råder 
säkert samma lagar för oss som för Wel-
lander. 
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De, dem, dom 
Ett av de allra knepigaste och samtidigt vanligaste problemen 
när det gäller s.k. talspråksformer i skrift är frågan om man 
kan skriva dom i stället för de/dem. Hur skriver folk? Hur 
uppfattas det ena eller andra bruket? Hur bör man göra? 

Här presenteras två undersökningar som gjorts 1992 och 
som båda är uppföljningar av undersökningar från slutet av 

1970-talet. 
Den ena har utförts av lektor Sten Ewerth och gäller bruket 

i dagstidningar. Den andra har utförts av fil. kand. Katharina 
Hallencreutz och gäller bruket i uppsatser av grundskole-
elever. Den mest påfallande överensstämmelsen mellan 

undersökningarna är att bruket av dom tycks ha avtagit något 
både i tidningstext och i skoluppsatser. 

Sten Ewerth 	Tidningstexter, om dom igen 
För 15 år sedan undersökte jag använd-
ningen av dom i åtta dagstidningar. Resul-
taten redovisades i Språkvård nr 2/1978 
och visade att andelen dom av samtliga del 
dem/dom utgjorde 2,4%. Hur är läget i 
dag? 

För att underlätta en jämförelse valde 
jag samma tidningar och liksom förra 
gången en vanlig sommarvardag utan allt-
för framträdande nyhetsinslag och utan bi-
lagor - så att inte någon textgenre domine-
rar. 

Andel dom av alla de/dem/dom i åtta dags-
tidningar, tisdagen den 30 juni 1992. 

Antal 	Antal 
de/den/dom dom 

Andel 
dom 

Svenska Dagbladet 594 5 0,8% 
Dagens Nyheter 348 8 2.3% 
Expressen 208 1 0,5 % 

Aftonbladet 211 10 4,7% 
Nya Wermlands- 
tidningen (NWT) 294 7 2.4 516 

Värmlands Folkhlad 
(VF) 278 6 2,2% 
Nerikes Allehanda (NA) 	409 4 1.01/C 

Orehro-Kuriren (OK) 198 5 2,5% 

Summa 	 2540 	46 	1.8 % 

Användningen av dom verkar ha minskat 
något, även om förändringen inte är statis-
tiskt signifikant. Dom-frekvensen ligger i 
varje fall stabilt på en mycket låg nivå. 

Bakom siffrorna döljer sig emellertid ett 
par intressanta förändringar. En är att av-
ståndet mellan de lägsta och de högsta 
värdena har krympt: 

1977 0,4% dom i ÖK - 7,8% dom i AB 
1992 0,5 % dom i Expr - 4,7% dom i AB 

En annan förändring, som kanske sam-
manhänger med den föregående, är att 
kvällstidningarna börjat närma sig mor-
gontidningarna ifråga om den ringa före-
komsten av dom. Den undersökta dagen 
1977 hade Expressen och Aftonbladet 34 
dom— att jämföras med 11 stycken nu. Att 
Expressen blott hade ett enda fall nu före-
föll dock egendomligt och jag kollade där-
för också onsdagen den 8 juli och lördagen 
den 11juli. 1 onsdagens nummer fanns två 
och i lördagens fyra dom (varav tre i en 
serieruta). Så det kan vara en ny tendens - 
i varje fall för Expressen. Aftonbladet vi-
sade sig vid en liknande kontroll (tisdagen 
den 14 juli) också ha ungefär samma dom- 
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frekvens som i den stora undersökningen: 
11 dom, dvs. 4,2%. 

En tredje förändring är att användning-
en av dom som bestämd fristående artikel 
så gott som upphört (de svarta hästarna/ 
dom svarta hästarna). Sommardagen 1977 
var det 14 dom av 1611 de/dom som arti-
kel. Nu rörde det sig om 4 dom av 1 491 
artiklar: ett dom i en insändare i DN, ett 
dom i en insändare i NWT och två dom i 
en replik i ett följetongsavsnitt (Guillou) i 
SvD. De är alltså så få att de enligt min 
mening kan sägas vara undantagen som 
bekräftar regeln: dom används inte som 
bestämd artikel längre. 

Om dom som pronomen 
Av alla de/dem/dom som pronomen ut-
gjorde dom 4,8 % i 1977 års undersökning 
och 4,0% i årets. Det totala antalet de, 
dem och dom som pronomen var nu 1 049 
mot 1 034 i den tidigare undersökningen. 

Naturligtvis noterade jag i vilka sorters 
texter dom användes. Av 42 dom som pro-
nomen förekommer 

18 i repliker i intervjuer (8 hänför sig till 
en och samma intervju i ett TT-telegram 
som återgetts likadant i fyra tidningar) 

10 i pratbubblor i serier (av totalt 12 del 
dem/dom som pron. i serierutorna) 
i annonser 

3 i insändare (i NWT, VF och NA) 
3 i ett kåseri, Töntrörelsen (i DN) 
3 i en sportkommentators artikel (i AB). 

Av ovanstående framgår klart att använd-
ningen av dom i dagspressen förmodligen 
sedan länge, i varje fall numera, tycks vara 
begränsad till några få områden. Jag 
finner det anmärkningsvärt att det bara är 
tre fall av dom i vanlig redaktionell text i 
dessa åtta dagstidningar. 

Även om dom tjänstgör som talspråks-
markör är det bara undantagsvis som ett 
troligt dom i intervjuade personers tal 
återges med dom. Ett intressant exempel 
på denna funktion möter man för övrigt på 

Aftonbladets kultursidor, där författaren 
Staffan Söderblom recenserar Bob Dylans 
Sverigekonsert. 1 de direkta Dylan-cita-
ten, varav två långa framhävda genom 
fetstil, förekommer hela 5 av AB:s dom-
skörd, dvs, hälften. 

Det förvånar mig att det var så få dom i 
insändarspalterna. Om den här undersök-
ningen är rättvisande och det verkligen 
skulle vara en ny trend, så finns det två 
förklaringar. Antingen skriver folk sina in-
sändare nuförtiden med färre dom än förr 
eller redigerar journalisterna hårdare. 
Den ena förklaringen utesluter förstås inte 
den andra. 

Till de som/till dem som/till dom 
som 
Som svar på en Språkvårdsläsares "Är till 
alla de som fel?" skrev Margareta West-
man i nr 4/1990: 

Bruket av de som i ställning som objekt 
eller efter preposition anses ha blivit 
vanligare under de senaste decennierna. 
Man möter rätt ofta formuleringar som 
han tackade de som eller till de som. 
Bedömningarna av detta uttryckssätt 
har varierat. 

Bertil Molde diskuterade konstruk-
tionen i en artikel i Språkvård 4/1980. 
Han kom fram till att man kan uppfatta 
de som som en fast enhet, en oböjlig 
ordgrupp, bl.a. genom jämförelser med 
motsvarande fall i norskan och danskan. 
Hans slutsats blev att man vid sidan av 
dem som borde acceptera även de som 
"när de/dem står efter preposition eller 
som objekt och när som är subjekt i 
relativsatsen". 

Det kan alltså vara av intresse att se hur 
bruket ser ut i samma åtta dagstidningar 
med 15 års mellanrum. Beteckningarna till 
de som osv, står här och i det följande för 
både fall i objektsställning och efter pre-
position. 
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till de som till dem som till dom som 

1977 	8 	47 	3 
1992 	15 	32 	- 

Att till dom som lyser med sin frånvaro i 
årets material är inte mycket att säga om - 
även om det är frestande att ta det som en 
indikation på hur dom minskar på tid-
ningssidorna. För en så liten kategori be-
tyder troligen ett par belägg mer eller 
mindre inte så mycket. Ökningen av till de 

som är statistiskt säkerställd och ger an-
ledning att dröja vid växlingen mellan till 

de som och till dem som. Vad kan ligga 
bakom valet av de framför ett förväntat 
dem i till de som? 

Typ av text? Nej, jag såg inte något 
mönster såsom för användningen av dom 
som pronomen. Att 12 av de 15 fallen av 
till de som återfinns i de fyra landsortstid-
ningarna och bara 3 i de fyra huvudstads-
tidningarna tycks dock peka på olika redi-
geringsprinciper; med andra ord är troli-
gen tidningarnas egna skrivregler olika 
noggrant utformade eller styrande. 

Underförstått substantiv som lätt kan 
sättas in? 1 sin utredning Ingen av de som, 
Språkvård 4/1980, dröjer Molde vid en 
delförklaring till användningen av de. Han 
citerar bl.a. Olof Thorell från dennes 
"Svensk grammatik". Thorell visar med 
exemplet Han såg inga andra pojkar än de 
(:pojkar) som satt i bilen hur ett substan-
tiv kan suppleras där. Det skulle då tala 
för att de upplevs som bestämd artikel. 

Av mina 15 fall med till de som kan 3 
förklaras på så sätt. För övrigt är det dess-
utom ett av dem som-fallen där ett sub-
stantiv lätt kan suppleras. Det återfinns i 
en insändare i Expressen på sidan 3: glädje 
i andra intressen än dem som du har. 

Är som alltid subjekt? Molde menar i 
likhet med Åke Åkermalm i "Modern 
svenska" och Thorell att som:s roll som 
subjekt i relativsatsen bäddar för ett val av 
de. Det låter övertygande. Problemet är 
bara här att nästan alla som är subjekt i  

sina relativsatser: 44 av 47. Ett av undan-
tagen är för resten belägget i den nyss 
citerade insändaren. 

Relativsatsens karaktär? Kan det ha 
betydelse om relativsatsen är nödvändig 
eller parentetisk? Det låter plausibelt, 
men det är bara det att alla de 47 relativ-
satserna i det här materialet är nödvändi-
ga 

Hur ofta förekommer de som som 
subjekt i översatsen? Molde frågar sig om 
inte en undersökning av de som i 
subjektsställning skulle bidra till att belysa 
problemet. 1 de åtta dagstidningarna det 
nu är fråga om fanns det 55 exempel av 
typen De som får dela på prispengarna är 
(Nerikes Allehanda, s. 3). Liksom vid sva-
ren på flera av de tidigare frågorna här ter 
sig dock materialet för litet för att man ska 
våga dra några slutsatser. Jag kan inte 
annat än instämma i Moldes krav på fler 
undersökningar. Vill man skaffa full klar-
het i de olika faktorerna kring utveckling-
en i till de som-komplexet, så krävs omfat-
tande undersökningar. Det är ett ämne för 
en avhandling! 

Slutkommentar 
Av denna undersökning att döma är 

dom i stället för de/dem, som pronomen 
alltså, ett stilmedel som används mycket 
sparsamt och då så gott som uteslutande i 
repliker. 

Dom som bestämd fristående artikel är 
praktiskt taget försvunnet. 

Växlingen mellan till de som och till dem 

som kan förklaras tillfredsställande först 
efter en genomgång av ett större material 
än den i och för sig ansenliga textmängd 
som åtta dagstidningar erbjudit. 
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Katharina 	Elevtexter - rapport från en 
Hallencreutz 

granskning 

1 Språkvård 3/1991 presenterar Tor Hult-
man, projektiedare för Gruppen för 
svenskprov vid Lärarhögskolan i Malmö, 
några av de språkvårdsfrågor som gruppen 
har att ta ställning till. Hultman påpekar 
bl.a. att "ett enstaka fel som är påfallande 
vanligt i gymnasisternas uppsatser är de 
för det". Han ger exemplen de här valet, 
de hela och de enda positiva. 

1 slutet av sjuttiotalet samlade Kent 
Larsson in ett större uppsatsmaterial för 
FUMS räkning. Det var uppsatser skrivna 
av högstadieelever i södra och mellersta 
Sverige. Jag gick igenom en del av det 
materialet, främst för att utröna vilka 
talspråkliga ordformer som kunde vara 
vanliga i skolelevers skriftspråk. Jag letade 
särskilt efter dom för de/dem men också 
efter vissa andra former, t.ex. de för det. 

Den gången, 1979, konstaterade jag att 
de för det var påfallande ovanligt i elev-
språk. Beläggen var försvinnande få. Dom 
för de/dem var däremot vanligt. Endast en 
tredjedel av dessa årskullar använde de/ 
dem konsekvent i skrift, resten skrev dom 
över hela linjen eller blandade vilt. 

Om nu, som Hultman menar, gymnasis-
ter har börjat skriva de för det, vad har väl 
hänt under åttiotalet? Har kanske dom 
blivit vanligare i skoluppsatser, alla stadi-
er? Har formen de så att säga blivit ledig 
för det? 

Den nya undersökningen 
Jag beslöt att samla in ett nytt uppsatsma-
terial, liknande det ovan nämnda FUMS-
materialet, och granska inte bara de för 
det och dom för de/dem utan också ta med 
övriga talspråkliga former som jag proto-
kollförde 1979, nämligen sån för sådan, sej 
för sig, nån för någon, tala för talade eller 

talat, flicker för flickor. (Se Kent Larsson 
red. Elevsvenska, Lund 1981.) 

Likaså beslöt jag att komplettera även 
den här uppsatsgranskningen med de— 
dem-övningar i form av lucktest. Jag ville 
se om högstadieelever i Uppsala fortfaran-
de kan välja rätt mellan de och dem, när 
de provoceras att göra det. 

Material -92 är ungefär hälften så stort 
som det gamla FUMS-materialet. Uppsat- 
serna är 84 stycken, skrivna av lika många 
elever i årskurserna sju, åtta och nio. De 
omfattar sammanlagt ca 42000 löpord. 
Eleverna har fått skriva fritt om en rym-
ning eller ett möte. Lucktesten, identiska 
med de test som användes 1979, har 96 
elever fått pröva på. 

Samtliga elever får av sina svensklärare 
veta att "vi säger dom men skriver de eller 
dem, utom i dialog för då är det tillåtet att 
skriva dom". 

Granskningen av Material -92 gav en del 
intressanta resultat. Det gäller såväl upp- 
satser som lucktest. Over 80 % av elever- 
na är konsekventa de/dem-användare, allt-
så betydligt fler än 1979. Endast fyra ele- 
ver skriver dom genomgående. Sex elever 
blandar ordformerna. Det kan stå de och 
dom på samma rad. Resterande fem ele-
ver har inga belägg. 

Vad övriga talspråkliga former beträffar 
fann jag ett enda sån och åtta sådan. Des- 
sa ord är nu liksom 1979 lågfrekventa i 
elevspråk, men tendensen är den att ele-
verna 1992 är mer skriftspråkliga. Detsam- 
ma gäller klart det högfrekventa sig (två 
sej - 620 sig) och någon (sex nån - 250 
någon). De korta preteritumformerna (av 
typen tala) är åtta stycken och dem bjuder 
en enda pojke på. Dessa kortformer var 
inte särskilt många förra gången heller 
men dock över fyra procent av det totala 
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antalet preteritumformer av första konju-
gationen. Talspråkliga supinumformer 
finns inga nu - och fanns mycket få då. 1 
en uppsats står det gater, annars bara -or i 
pluralis och det är ingen större avvikelse 
från det tidigare materialet. 

Eleverna 1979, som inte var särskilt del 
dem-sinnade i sitt eget språkbruk, kunde 
till 90 % fylla i luckorna i de/dem-testen 

rätt. Vad var då att vänta av elever, som i 
sin egen fria skrivning är så normmedvet-
na att de/dem är de helt dominerande for-
merna? Dagens elever valde rätt mellan de 

och dem i drygt 95 % av fallen. Godtar 
man konstruktionen av de som - och det 
bör man göra om man inte ska ställa andra 
krav på skolelever än på journalister så 
blir resultatet än mer lysande. Mer än ett 
testblad röjer dock viss tveksamhet inför 
just den konstruktionen. Eleven har först 
skrivit "av dem som" men sedan suddat 
bort m:et. 

Används de i stället för det? 

Och hur var det med Hultmans de för det? 
Jag hittade faktiskt tre belägg: de mesta av 

pengarna och de verkar inte, vilket möj-
ligen kan vara en missuppfattning respek-
tive en felsyftning; de lilla ljus får väl anses 

vara ett äkta fall av de för det. 
Ett par tillägg vill jag göra till denna 

rapport. Dåvarande Biblioteksförlaget an-
ordnade en författartävling för mellansta-
dieelever 1989. De mer än tusen uppsatser 
som kom in - eller böcker som de kallas av 
oförvägna skribenter - finns deponerade 
hos FUMS i Uppsala. 

Jag har tittat igenom omkring 150 av 
dessa alster, av vilka jag granskat 29 styc-
ken. Jag valde ut manuskript som inte var 
finfina, felfria, kriarättade eller bar spår 
av att hela författargäng varit i farten. 
Dessa mellanstadieelever, som för en 
gångs skull inte skriver för skolan utan för 
livet, har satt på pränt bara några få de för 

det, försumbara till antal med tanke på 
materialets omfång (minst 50000 löpord). 

Övriga iakttagelser 
Så vill jag något kommentera en annan 
feltyp som Hultman tar upp i sin artikel i 
Språkvård, nämligen de felaktiga särskriv-
ningarna, "en feltyp som vi särskilt inrik-
tat oss på". 

Särskrivningar fanns 1979, om än i be-
gränsad omfattning. Jag minns engelska 
lärare, historia lektion. 1 årets material 
finns de i rikt mått. Mest särskrivs sam-
mansatta substantiv: korv gubbe, polis sta-
tion, hjärn ska kning, olycks händelse. Men 
även andra ordklasser drabbas: ny målade, 
ned puttade, över körd, jätte ledsen, till 

baka. 
Någon förklaring till detta skrivsätt vill 

inte Hultman ge, men han påpekar att det 
förekommer i de bästa kretsar, t.ex. i lä-
rarrummen i Malmö! Själv har jag inte 
haft tillfälle att närmare fundera på eller 
studera vad som kan ligga bakom de allt-
mer frekventa särskrivningarna, vilka en-
ligt Hultman snart nog kan vara normen. 

Slutligen en iakttagelse som jag gjort 
under vårens granskningsarbete, nämligen 
att påfallande många elever skriver siffror 
i stället för bokstäver. 3 km, 5 timmar och 
klockan 7 är väl inte så anmärkningsvärt, 
men väl 5 pundssedel, de 6 gallerportarna, 
2-våningshus och 2 äldre syskon. 

Slutkommentar 
Redan 1979 kunde jag konstatera "att 
skolelever i stort sett behärskar bruket av 
de och dem. Vad som behövs är uppmunt-
ran att i åtminstone vissa sammanhang 
föredra den riksspråkliga skrivnormen 
framför talspråkets dom". Detta har inte 
förändrats. Tvärtom är högstadieelever i 
dag mer skriftspråkliga än 1979 vad gäller 
valet av vissa ordformer. Och de för det 
tycks inte vara något omedelbart hot i 
mellan- och högstadieelevers skriftspråk. 

Hur de gåtfulla särskrivningarna ska 
mötas måste jag för tillfället lämna öppet. 
Jag är dock starkt betänkt på att dels för- 
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söka kartlägga dem, dels i samråd med 
lärare under kommande termin konstrue-
ra någon form av test, möjligen lucktest, 
för att få vägledning. 

När det gäller sifferflödet undrar jag om 
Tor Hultman eller Svenskgruppen har nå-
gon synpunkt. 

Nyutkommet 
Svenska i dag 
Svenska i dag. Svar på språkfrågor. Av 
Bertil Molde. 1992. Prisma. ISBN 91-518-
2530-9. 239 s. 

1 boken "Svenska i dag" har Bertil Molde, 
den förra chefen för Svenska språknämn-
den, samlat ett urval av de tusentals frågor 
om svenska språket som han besvarat un-
der sin långa verksamhet som språkvårda-
re. 

Boken är uppställd från A till Ö och 
innehåller dessutom ett ordregister över 
alla ord som behandlas. Framställningen 
tyngs inte av språkvetenskapliga fackter-
mer utan är skriven för en intresserad nor-
malläsare som ganska lätt bör kunna slå 
upp det den vill läsa om. 

Svenska i harmoni 
Svenska i harmoni. Fyra uppsatser om 
kongruens. Av Gun Widmark, Roger 
Käliström, Lennart Hagåsen och Tor 
Hultman. Språkvårdssamfundets skrifter 
23. Hallgren & Fallgren Studieförlag AB 
1992. ISBN 91-7382-687-1. 156 s. 

Boken innehåller fyra uppsatser som alla 
tar upp kongruensproblem i svenskan. Ro-
ger Källström ger en översikt över vilka 
olika typer av samböjning som finns i 
svenska och andra språk. Lennart Hag-
åsen tar upp fall som Sverige var intres-
serad, alltså fall då predikatfyllnaden inte 
böjs efter huvudordet. Tor Hultman dis- 

kuterar kampen mellan semantisk och 
grammatisk böjning i uppsatsen "Barnet - 
han eller den". Delar av Gun Widmarks 
uppsats i boken återfinns i detta nummer 
av Språkvård i omarbetad form. 

Lånord i svenskan 
Lånord i svenskan. Om språkförändringar 
i tid och rum. Av Lars-Erik Edlund och 
Birgitta Hene. Förlags AB Wiken 1992. 
ISBN 91-7119-162-3. 182 s. 

"Lånord i svenskan" handlar om hur kon-
takterna mellan svenskan och andra språk 
och kulturer under olika tider avspeglas i 
svenskans ordförråd och hur inlåningen 
går till. Med rikliga hänvisningar till forsk-
ningen på området tar boken också upp 
olika attityder till lån och behandlar be-
greppen språkkontakt och språkföränd-
ring på ett mer generellt plan. Boken är 
främst avsedd för universitetsbruk men 
kan med stor behållning läsas också av 
andra språkintresserade. 

Svensk-finsk 
socialordlista 
Den tredje publikationen 1 Sverigefinska 
språknämndens skriftserie, "Svensk-finsk 
socialordlista", har kommit ut. 

Syftet med denna svensk-finska ordlista 
är att den dels skall fungera som stöd för 
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sverigefinnarna i deras strävan till aktiv 
tvåspråkighet, dels vara ett hjälpmedel för 
dem som använder finskan i sitt arbete, 
för socialarbetare, tolkar, översättare och 
redaktörer, dels också skapa enhetlighet i 
den sverigefinska terminologin. 

Socialordlistan innehåller cirka 2500 
uppslagsord. Socialtjänstlagens terminolo-
gi har en central plats och vidare har ter-
mer som rör den allmänna försäkringen, 
barn- och äldreomsorgen, missbrukarvår-
den, bostadsförmedlingen, bostadsför-
medlingen, invandrar- och flyktingpoliti-
ken och de vanligaste skattetermerna an-
setts höra till denna lista. Benämningarna 
på patient- och handikapporganisationer 
samt på andra organisationer inom det so-
ciala fältet finns också med. Ett antal juri-
diska termer som har att göra med familje-
rätt och kriminalvård har också tagits 
med. 

Socialordlistan är främst avsedd för sve-
rigefinnarnas behov. 1 enlighet med Sveri-
gefinska språknämndens principer har ter-
merna i möjligaste mån fått sådana mot-
svarigheter som är vedertagna i Finland. 
Sverigefinska motsvarigheter har dock re-
kommenderats i de fall då motsvarande 
begrepp inte förekommer i Finland eller 
då begreppen inte helt motsvarar varand-
ra. 

Svensk-finsk socialordlista kostar 200 
kronor inklusive porto. Boken kan enklast 
beställas genom insättning av 200 kronor 
på Sverigefinska språknämndens postgiro-
konto 568664-7. Ytterligare information 
lämnas på Sverigefinska språknämndens 
kansli, tel. 08-849406. 

Språk i Norden 1992 
"Hur nordiskt är Norden?" eller "Vari 
består det specifikt nordiska i förhållande 
till det övrigt europeiska?" Den frågan 
besvarar Jean-Franois Battail, professor i 
skandinavistik vid Sorbonne, på ett med- 

ryckande sätt i den senaste årgången av 
Språk i Norden. Det är inte som många 
kanske väntat de teknologiska framstegen, 
de sociala experimenten, jämställdheten, 
inte ens naturen som mest tilltalar utom-
stående besökare i Norden, utan något 
som åtminstone svenskar inte brukar våga 
yvas över: kulturen! Sådant gör gott att 
höra, och kan ge oss nordbor lite råg i 
ryggen när vi skall hävda våra kulturer och 
språk gentemot de stora språken i EG. 

Flertalet artiklar i årsskriften behandlar 
just de nordiska språkens framtid. 

Ari Päll Kristinsson från den isländska 
språkbyrån berättar t.ex. om den isländ-
ska språkvårdens kamp för att den gamla 
bestämmelsen om översättningsplikt av ut-
ländska tv-program också skall gälla pro-
gram i satellitkanaler som sänds via kabel-
tv. Men Ari Pill har också uppmuntrande 
rapporter om det ökande intresset för is-
ländskt terminologiarbete. Så har t.ex. Is-
lands universitet ålagt alla fakulteter att 
utveckla inhemsk terminologi inom sina 
områden. 

Kjell Venås från Norsk språkråd är 
mycket bekymrad för nynorskans roll om 
Norge går med i EG. Än så länge har t.ex. 
all översättning av EG-texter skett endast 
till bokmåi. 

Danmark är redan med i EG, och inte 
mindre än tre artiklar tar upp danskans 
ställning. Erik Hansen, ordförande i 
Dansk Sprognvn, anser att det inte är 
någon tvekan om att danskan kommer att 
bli tillbakaträngd på vissa administrativa 
och tekniska områden. "Hvilke dom2ene-
tab der er acceptable og hvor vi skal stte 
grnsen, er vigtige sprogpolitiske 
spørsmål." Han menar sig dock kunna se 
en växande misstänksamhet hos danskar-
na mot EG, och den "vii blive så sterk at 
vi kommer til at opleve os selv som dans-
kere på en måde som vi ikke har kendt 
siden krigen". Detta skrevs alltså redan 
sommaren 1991, långt före den danska 
folkomröstningen om Maastrichtavtaiet. 

Av det övriga innehållet i årsskriften 
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Språkvårdspriser 
vid beställning direkt hos nämnden: 

Hela årgångar 
1965-79 125:— 
(1/66 o. 1/79 slut) 
1965-75 20:—/årgång 
1976-79 25:—/årgång 
1980-82 30:—/årgång 
1983-85 	35:—/årgång 
1986-88 	40:—/årgång 
1989 50:- 
1990 60:- 
1991 70:- 
1992 75:- 
1993 75:— 

kan också nämnas en redovisning av lag-
stiftningen om samiskans ställning i Fin-
land, Norge och Sverige. Vidare en recen-
sion av "Den Store Danske Udtaleord-
bog" utarbetad av Lars Brink m.fI. 

Som vanligt avslutas årsskriften med an-
mälningar av nyutkommen nordisk språk-
litteratur. 

Språk i Norden är de nordiska språknämnder-
nas och Nordiska språksekretariatets gemen-
samma årsskrift. Den första utkom 1970. 

Språk i Norden 1992 kostar 65 kronor (plus 
porto) och kan beställas hos Svenska språk-
nämnden. Den som vill kan teckna sig för ett 
stående abonnemang på årsskriften. Tidigare 
årgångar kan också beställas. Man får alla år-
gångar - utom 1973 som är slutsåld - till ett 
kraftigt rabatterat pris: 425 kronor (plus porto). 

Lösnummer 
Birgitta Lindgren 	

1965-82 	10:—/st. 
1983-88 15:—/st. 
1989-92 20:—/st. 
OBS! Alla priser exklusive porto. 

Hjälp oss med nya ord och 
uttryck! 
En viktig uppgift för Svenska språknämnden är som bekant att följa 
svenskans utveckling i tal och skrift. Det sker framför allt genom att 
vi som arbetar på nämnden antecknar nya ord, uttryck och språkliga 
konstruktioner som förekommer i dagspress och tidskrifter av olika 
slag och också i radio och TV. 

Ett resultat av det arbetet är ordboken Nyord i svenskan från 40-
tal till 80-tal, som utkom 1986, senare också i illustrerad utgåva under 
titeln Från rondell till gräddfil. Välbekanta för alla läsare är väl också 
listorna över nya ord och uttryck i språket som årligen återkommer i 
Språkvård. Självklart har Språknämnden i denna verksamhet ett gott 
samarbete med Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund och 
med andra språkvårdande institutioner både i Sverige och i de övriga 
nordiska länderna. 

Men en regelbunden och effektiv insamling av nyord kräver myc-
ket tid och arbete. 1 det arbetet skulle Språknämnden ha stor nytta 
av hjälp från intresserade, som kan bidra med uppgifter om nya ord, 
uttryck och inte minst nya konstruktioner som börjar uppträda i 
språket och som inte finns med i nyare ordlistor och ordböcker. Vi är 
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tacksamma för alla upplysningar om språkliga nyheter, men extra 
värdefullt är sådant material som är försett med fullständiga uppgif-
ter om varifrån det hämtats och när det skrevs eller yttrades. Det är 
också viktigt att få mccl hela sammanhanget, alltså hela meningen 
eller stycket, där ordet, uttrycket eller konstruktionen förekommer. 
Exempel på hur sådana uppgifter kan se ut hittar man lätt i artikeln 
Några nyare ord i svenskan i föregående nummer (2/1992) av 

Språkvård. 
Nya konstruktioner, dvs, nya sätt att kombinera orden med var-

andra, är ganska sällsynta i våra nyordslistor. Sådana nyheter vaxer 
ofta fram under en längre tid och kan vara svåra att upptäcka. Ett 
exempel på konstruktioner, som utbildats under dc senaste trettio 
åren och som diskuterats tidigare i Språkvård, är ordet typ använt 
som preposition i sammanhang som frivilliga organisationer typ Röda 

korset. En relativt sent accepterad konstruktion är användningen av 

på i uttryck som en bild på barnet vid sidan av konstruktionen en bild 

av barnet. För närvarande märker vi också att infinitivmärket att allt 

oftare utelämnas vid hjälpverket kommer: de kommer få ersättning. 
Konstruktionen är inte ny, men har observerats mer allmänt först på 

senare år. 
Säkert har många språkintresserade tidningsläsare, TV-tittare och 

radiolyssnare lagt märke till dessa och många andra nyare drag i 
språket, både på ord- och konstruktionsnivå. Dela gärna med er av 
era iakttagelser till Svenska språknämnden. Vi har ingen möjlighet 
att betala för er medverkan, och inte heller kan vi utlova personliga 
svar till var och en som skickar in sina bidrag till oss. Men vi lovar att 
återkomma i Språkvård med information om sådant som är nytt och 
intresseväckande och som våra läsare har noterat. 

Lena Moberg 
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Här är ett urval gamla nyord - nu söker vi nya! 
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Gun 	 Skolundervisning på främmande 
Hägerfeith 

språk 

På uppdrag av Svenska språknämnden har Gun Hägerfelth, 

lektor i Malmö, under våren 1992 gjort en kartläggning av 

den undervisning som bedrivs på främmande språk i Sverige. 

Det gäller sådan undervisning där undervisningsspråket är ett 

annat än svenska i något eller alla ämnen utom svenska, 

svenska som andraspråk och språktillval. Resultaten presen-

terades vid det nordiska språkmötet i Åbo i september 1992. 
Här följer en sammanfattning. 

Denna undersökning har begränsats till 
undervisning på främmande språk vid 
gymnasieskolor. Tidsramen i kombination 
med praktiska problem gjorde att en nog-
grann kartläggning inte var möjlig, utan 
undersökningen får ses som en förberedel-
se för en sådan. Den bör inte ses som en 
utvärdering av försöksverksamheten utan 
endast som en beskrivning av den del av 
försöksverksamheten som materialet byg-
ger på, nämligen: 

* skriftliga enkäter med tio lärare och sex 
klasser med 21 elever på tre gymnasier: 
Röllingbygymnasiet i Åkersberga, Sven 
Eriksonskolan i Borås och Pauliskolan i 
Malmö, 

* auskultationer vid fyra olika tillfällen 
under sammanlagt sju lektioner i fysik 
och matematik i årskurs 1-3 på Pauli-
skolan i Malmö, 

* ca 40 timmars samtal med undervis-
ningsråd, studierektorer, lärare och ele-
ver, 

* viss litteratur och vissa tidnings- och tid-
skriftsartiklar och informationsbroschy-
rer i ämnet. 

Fristående skolor 
Undervisning på främmande språk i Sveri-
ge bedrivs dels på fristående skolor, dels 
på kommunala gymnasier. Skillnaden hg- 

ger främst i att undervisningen på friståen-
de skolor inte avser försöksverksamhet 
och att den i första hand är avsedd för 
barn till föräldrar som tillfälligt vistas i 
Sverige eller barn med svenska föräldrar 
som bott, bor eller tänker bosätta sig ut-
omlands. Undervisningen är avgiftsbe-
lagd, och ofta förekommer någon form av 
intagningstest. På dessa skolor finns två 
typer av undervisning: den som följer 
fransk, tysk eller engelsk/amerikansk lä-
roplan, huvudsakligen med franska, tyska 
eller engelska som undervisningsspråk, 
och den som följer internationell läroplan, 
den s.k. Internationella utbildningen eller 
IB-utbildningen, huvudsakligen med eng-
elska som undervisningsspråk. 

IB-utbildningen leder till internationell 
studentexamen. Om eleverna som deltar i 
dessa utbildningar vill fortsätta studera vid 
svenska högskolor och universitet måste 
de ofta göra vissa ämneskompletteringar. 
Undervisningen bedrivs i möjligaste mån 
av lärare med något av ovannämnda språk 
som modersmål. Den första typen bedrivs 
i Stockholm, Göteborg och Malmö och 
den andra typen i Stockholm, Göteborg, 
Sigtuna och Storfors. 

Kommunala gymnasier 
Den undervisning på främmande språk 
som bedrivs som försöksverksamhet på de 
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kommunala gymnasierna har ofta inspire-
rats av de kanadensiska språkbadspro-
grammen, som innebär att kanadensiska 
barn med engelska som modersmål får all 
eller en del av sin undervisning på franska 
under ett eller flera år. 1 Sverige bedrivs 
sådan undervisning på engelska och finska 
och fr.o.m. höstterminen 1992 också på 
tyska och franska. Den har förekommit 
eller förekommer på minst tio olika gym-
nasier i Sverige: i Malmö, Trelleborg, Vet-
landa, Borås, Norrköping, Stockholm (tre 
skolor), Åkersberga (Osteråker) och 
Sundsvall. Flera andra skolor, troligen 
minst sju, på olika orter kommer att starta 
försöksverksamhet under höstterminen, 
läsåret 1992/93. Ett intressant exempel är 
Frans Schartaus gymnasium i Stockholm, 
där man med tyska och franska som un-
dervisningsspråk i en parallellklass på E-
linjen tänker ge skolan en internationell 
profil. 

Det första försöket, med undervisnings-
språket finska, påbörjades i mitten av 
1970-talet. Undervisning med engelska 
som undervisningsspråk påbörjades i slu-
tet av 1970-talet på Röllingbygymnasiet i 
Åkersberga i ämnet teknologi. Sedan följ-
de Ebensteinska skolan i Norrköping i 
mitten på 80-talet och läsåret 91/92 deltar 
nio skolor med sammanlagt 21 klasser 
med uppskattningsvis 60-70 lärare och 525 

elever, fördelade på årskurserna 1-4 på 
följande sätt: åtta klasser i årskurs 1, sex 
klasser i årskurs 2, fem klasser i årskurs 3 
och två klasser i årskurs 4. Klasserna för-
delar sig på följande linjer: T-linjen (10 
klasser), S-linjen (5 klasser), N-linjen (3 
klasser) och en HSE-linje (3 klasser) där 
eleverna samläser. Undervisningen är van-
ligast på T-linjen och S-linjen. Ingen hel 
HSE-klass deltar i försöket och inte någon 
HSE-klass deltar i år i försök där undervis-
ningsspråket är engelska. 

De lärare som deltar i enkäten uppger 
syftet med försöksverksamheten vara att 
träna eleverna i fackspråklig kommunika-
tion på engelska eller att förbereda dem  

språkligt för högskolestudier eller olika ty-
per av internationella kontakter. 

Eleverna som väljer att delta är enligt 
lärarenkäterna duktiga, språkbegåvade 
och studiemotiverade. Av elevenkäten att 
döma är de mycket duktiga i engelska re-
dan på grundskolan och betygsmedelvär-
dena i de fackämnen de sedan får under-
visning i på främmande språk ligger oftast 
över medelnivå. De väljer att delta för att 
de tycker att det verkar intressant och ro-
ligt, för att de vill förbättra sin engelska 
eller för att de vill förbereda sig för sina 
högskolestudier. Lärarna tycks i de allra 
flesta fall ha lång yrkeserfarenhet, oftast 
över tio år. De flesta har svenska som 
modersmål, men det förekommer att lära-
re med annat modersmål både undervisar 
och fungerar som stöd på olika sätt. Lärar-
na har förberett sig väldigt olika för under-
visningen. Några har fått fortbildning ut-
omlands, där skolbesök ingått, andra har 
själva skaffat sig fortbildning i Sverige 
t.ex. genom studiecirkelverksamhet eller 
via massmedierna. 

Försöksverksamheten kan indelas i två 
olika modeller: 

Norrköpingsmodellen som innebär att 
undervisningsspråket är engelska eller fin-
ska i alla ämnen utom svenska, svenska 
som andraspråk eller språktillval. Försök 
har pågått eller pågår på fem skolor. 

Åkersbergamodellen som innebär att 
undervisningsspråket är engelska i ett eller 
flera ämnen. Försök har pågått eller pågår 
på sex skolor. 

Den andel av undervisningen som be-
drivs på engelska varierar i båda modeller-
na. Enligt eleverna används engelska un-
der 20-100% av undervisningstiden, bero-
ende på ämne och lärare. Enligt både lära-
re och elever används engelskan mest på 
lektionerna i matematik och fysik. 

Vad tycker lärare och elever? 
Enligt enkäterna tycker både lärare och 
elever att undervisningen är stimulerande 
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och de är i stort sett nöjda med den. Re-
sultaten på centrala prov på Pauliskolan vt 
1992 i engelska och fysik samt information 
via betygskataloger på samma skola från 
vt 1992, ger en fingervisning om att dessa 
elever klarar sig mycket bra också på gym-
nasienivå, även om undervisningen be-
drivs på engelska. Både elever och lärare 
bedömer att eleverna blir ännu duktigare i 
engelska i de flesta avseenden, främst vad 
beträffar fackordsterminologin, men ock-
så beträffande såväl muntlig och skriftlig 
språkfärdighet som läs- och hörförståelse. 

Vissa negativa uppfattningar kan dock 
utläsas av enkätsvaren. 50,4% av eleverna 
uppger att deras ämneskunskaper i sven-
ska påverkas litet och 14,2 % tycker att de 
påverkas mycket av att undervisningen be-
drivs på engelska. Fler elever i årskurs 2 
och 3 än i årskurs 1 tycker att deras sven-
ska försämras. Speciellt i ämnena fysik 
och teknologi tycker sig många sakna 
delar av den svenska fackordsterminolo-
gin. 

Eleverna anser att lärarnas engelska 
inte behöver vara perfekt, men den ska 
vara lika bra eller bättre än elevernas. Ca 
80 % av eleverna ger sina lärare betyget 
godkänt i engelska, medan 20% av dem 
anser en del lärares engelska vara ganska 
dålig eller otillfredsställande, särskilt be-
träffande uttal och flyt. Eleverna på de 
olika skolorna ger mycket samstämmiga 
svar. 

50 % av lärarna och 67 % av eleverna 
bedömer att de är lika aktiva när undervis-
ningen bedrivs på engelska som de skulle  

ha varit om den hade bedrivits på svenska. 
De som tycker att de är mindre aktiva 
uppger att det tar längre tid att tänka, de 
kan inte uttrycka det de vill eller ställa de 
frågor de önskar. Enligt ett par lärare blir 
undervisningen mer strikt ämnesinriktad. 

Lärarna upplever att det största proble-
met är att finna adekvat utländsk kurslitte-
ratur, främst därför att de svenska kurs-
planerna på olika sätt skiljer sig från de 
utländska. 

Hur går vi vidare? 
En utvärdering av denna sorts försöks-
verksamhet på Ebersteinska skolan i Norr-
köping har tidigare gjorts av dåvarande 
Skolöverstyrelsen, och resultaten stämmer 
med mina. 

Även om innehållet i enkäterna på flera 
sätt är bristfälligt och uppskattningsvis en-
dast en fjärdedel av samtliga berörda ele-
ver i Sverige har deltagit i min undersök-
ning tror jag att den ger en ganska bra bild 
av den försöksverksamhet med undervis-
ning på främmande språk som bedrivs på 
gymnasieskolor i Sverige just nu. 

Det är möjligt att ytterligare någon sko-
la redan i år är involverad i försöksverk-
samheten. Under läsåret 92/93 kommer 
betydligt fler elever att delta i sådan verk-
samhet, uppskattningsvis sammanlagt 
minst 825 elever på sjutton skolor från 
Ystad till Skellefteå. Det vore lämpligt att 
genomföra en noggrannare kartläggning 
och en eventuell utvärdering av verksam-
heten då, eftersom så många fler deltar. 
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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. 

Interpunktion vid parenteser 
Enligt såväl "Svenska skrivregler" utgivna 
av Svenska språknämnden och liknande 
skrifter som vad jag lärt mig, förmodligen 
i skolan, skall parentestecknet placeras ef-

ter det skiljetecken som avslutar en me-
ning, om meningen börjar inom parentes. 
Ex.: "Han såg inte bilen. (Inte heller nå-
gon annan gjorde det.)" Om å andra sidan 
meningen inte börjar inom parentes, sätts 
parentestecknet före det skiljetecken som 
avslutar meningen. Ex.: "Han såg inte bi-
len (som för övrigt var mörk i färgen)." 

1 åtskillig modern text, även sådan som 
författats av skribenter i Språkvård, före-
kommer det emellertid att skiljetecknet 
sätts sist, dvs, efter parentestecknet, även 
när meningen ifråga börjar inom parente-
sen. Ar detta verkligen korrekt från 
språkvårdssynpunkt? 

Erik Mosesson 

Nej, det är inte korrekt, vilket ju också 
framgår av våra "Svenska skrivregler". Vi 
beklagar om det blivit fel i denna tidskrift. 

Margareta Westman 

Tillhöra en av de beigea? 
Vid läsningen av den intressanta artikeln 
"Färre antal deltagare -" i Språkvård 2/ 
1992 mindes jag en formulering, som jag 
retat mig på och velat fråga språkvårdare 
om. 

1 ett brev härom dagen läste jag: "Ni 

hör till en av de många människor, som via 
Fonus 

Kan man tillhöra en av många? 

a) Man är väl en av många eller b) 
tillhör de många? 

Så tänkte jag och drog slutsatsen att det 
enligt mig felaktiga uttrycket måste vara 
en blandning av a) och b). (Tror mig ha 
hört Bertil Molde säga att oriktiga tale-
och skrivsätt kan uppstå, när man lånar 
ord från ett talesätt till ett annat. Och 
somligt av det oriktiga stannar kvar i tal-
språket och blir så småningom riktigt även 
i skriftspråk.) 

Mot slutet av "antals-artikeln" läste jag 
att det av allt att döma inte finns tillräck-
ligt många som är rädda för ordet färre. - 
Då kom jag att tänka på ordet smärre, 
som är ganska sällsynt i våra dagar. Ar det 
en komparativform av små? (Någon su-
perlativ har jag inte träffat på, man använ-
der alltid minst, eller hur?) 

En sista fråga: 1 skolan på trettiotalet 
lärde vi oss att färgorden beige och orange 
inte kunde böjas på svenska. Vi skulle 
skriva beigefärgad respektive orangefär-
gad som ju var böjligt. Mot denna regel 
syndas det! Är det godkänt? 

Else F., Bromma, student 1937 

Ja, det är vanligt att olika uttryck blir 
hopblandade, s.k. kontaminationer. Just 
uttrycket tillhöra en av när man menar 
vara en av eller bara tillhöra hör till dem 
man ofta möter och som lika ofta har påta-
lats. Redan Wellander anför i första upp-
lagan av "Riktig svenska" 1939 exemplet 
Trakten hör också till ett av jordens tätast 
befolkade områden med sammanbland-
ning av hör till jordens och är ett av jor-
dens. Just detta felaktiga uttryck kan bli 
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störande eller verka löjligt som den kända 
uppsatsgrodan "0, att få tillhöra en av de 
aderton!" 

Ja, ordet smärre är komparativ till små, 
och i större ordböcker anges faktiskt också 
ibland superlativen smärst, som dock mås-
te bedömas som ytterst ovanlig numera. 

1 SAOL, elfte upplagan 1986, anges un-
der beige, "best. och pi. äv. beigea" och 
under orange "best. och pI. stundom 
orangea". Detta innebär att ordlistan 
godtar dessa båda former, om också med 
en aning reservation. Ett godtagande inne-
bär ju egentligen att dessa båda lånord har 
inlemmats till den grad i svenskan att de 
kan böjas som andra normala adjektiv. 1 
den föregående upplagan från 1973, god-
togs med reservation enbart beigea men 
inte orangea, och i den nionde upplagan 
som kom 1950 anges båda färgorden som 
oböjliga. Dessa förändringar speglar gans-
ka väl hur både språket och språkkänslan 
sakta kan förskjutas. 

Margareta Westman 

Omständig? 
Varför heter adjektivet omständlig och 
inte omständig? Många säger ju omstän-
dig. 

Klass 8 d, Fäladsgården, Lund 

Det är begripligt att många säger omstän-
dig i stället för omständlig, eftersom vi har 
orden ständig, anständig, beständig, full-
ständig, otillständig, självständig. Däremot 
har vi inget ständlig eller några ord som 
slutar på -ständlig annat än just omständ-
lig. 

Det är alltså ljudlikheten som gör att 
många gärna vill säga omständig. Möjligen 
kan några tycka att det också finns en 
betydelsegemenskap mellan ständig och 
omständlig. 

Man kan kanske anse att det inte skulle 
spela någon roll om man accepterade om-
ständig, när nu det är så vanligt. Men om 
vi accepterar omständig så kommer det  

substantiv man kan bilda till det med hjälp 
av -het att sammanfalla med det redan 
existerande substantivet omständighet. 

Om ursprunget till omständlig kan sägas 
att det är inlånat från tyskan (umständ-
lich). Även ständig och de andra orden på 
-ständig är inlånade från tyskan. 

Det finns ett annat ord som kan nämnas 
i det här sammanhanget. Det är öp-
penhjärtig. Där sätter många i stället fel-
aktigt in ett 4-, så att det blir öppen-
hjärtlig, på grund av påverkan från hjärt- 
hg. 	 Birgitta Lindgren 

TV eller tv? 
Kortformen av television är ju antingen 
TV (tyvärr vanligast) eller tv. Stundom ser 
man också teve, en ordbildning av typen 
behå. 1 Språkvård har jag ofta sett stav-
ningen TV. Jag föreslår att ni funderar ett 
slag till på saken. Den strider mot regeln 
att bara initialord (som TT, AMS) ska 
skrivas med versaler. Som alternativ till 
fjernsyn har danskan och norskan oftast 
tv, sällan TV. Skandinavisk samordning i 
den här lilla detaljen vore väl önskvärd? 
Talrika versaler gör texten gyttrig och stör 
det läsande ögat. Formen TV är ett onö-
digt bidrag till floran av stora bokstäver. 

Nils Uthorn, Uddevalla 

En indirekt anvisning om Språknämndens 
inställning hittar man i" Svenska skrivreg-
ler" som nämnden gav ut hösten 1991. 1 
avsnittet om initiaiförkortningar förteck-
nas både TV och tv med uttydningen 'tele-
vision'. Språknämnden har sedan länge 
likställt de båda skrivsätten. Versalskriv-
ningen (TV) har hela tiden varit domine-
rande i bruket och är det mest givna sättet 
att ange initialförkortningar. (TV är lika 
mycket initialord som exempelvis AMS för 
Arbetsmarknadsstyrelsen. Initialerna be-
höver inte stå för fristående ord utan kan 
även stå för sammansättningsleder.) 

Även det gemena skrivsättet (tv) har 
dock flera paralleller (t.ex. mc, wc). Det 
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är heller inte ovanligt att båda skrivsätten 
lever sida vid sida (t.ex. VD/vd). 1 våra 
nordiska grannländer används också både 
TV och tv. 

1 Svenska Akademiens ordlista finns i 
senaste upplagan bara versaiskrivningen. 1 
förra upplagan (från 1973) fanns däremot 
både TV och tv. Den gemena stavningen 
har tydligen bedömts som så pass ovanlig 
och marginell att den inte längre behöver 
anges. Det kanske är att gå ett steg för 
långt. 

1 senaste upplagan av ordlistan hittar 
man dessutom stavningen reve, som ju inte 
alls är ovanlig. Den skrivningen förknip-
pas dock mer entydigt med själva appara-
ten, medan TV/tv har ett större betydelse-
omfång och även kan syfta exempelvis på 
mediet som sådant ("radio är på många 
sätt överlägset TV") eller på TV-institu-
tioner och TV-företag, alltjämt vanligen 
Sveriges Television ("TV bevakar evene-
manget"). Skrivningen teve har inte heller 
så många paralleller i språksystemet i öv-
rigt. Den enda klara (förutom vissa per-
sonnamn o.d.) är nog behå. 

Vissa människor störs säkert av talrika 
versaler, men det är nog mest en smakfrå-
ga. Det finns språk som använder betyd-
ligt fler versaler än svenskan utan att man 
kan påvisa sämre läsbarhet. Däremot är 
det givetvis störande med texter som 
vimlar av initialförkortningar som aldrig 
förklaras. Det är ett verkligt problem som 
gör det onödigt svårt för läsaren att tyda 
innehållet. TV torde dock höra till de mest 
bekanta förkortningarna, oavsett skriv- 
sätt. 	 Jan Svanlund 

Tvärkulturell, transkulturell 
Undertecknad skulle vilja ha hjälp med 
definitioner av följande ord: tvärkulturell, 
transkulturell, mån gkulrurell och interkul-
turell. Är bibliotekarie på Vårdhögskolan i 
Lund och då det kommer fler och fler 
böcker nu, som handlar om sk. transcul-
tural nursing, har jag funnit det svårt vid 

indexering att lägga korrekt ämnesord på 
boken. Har försökt fråga mig runt i Lund, 
men alla har så olika tolkning av orden 
och Svenska Akademiens ordboksredak-
tion föreslog, att jag kunde vända mig till 
Er, så jag hoppas nu, att Ni kan lösa mina 
problem. 

Ann-Charlotte Lindberg, Lund 

Orden tvärkulturell, mångkulturell och in-
terkulturell har vart och ett sin speciella 
innebörd som bestäms av förleden i res-
pektive ord. 

Med förleden tvär- i ord som tvärkultu-
rell, tvärvetenskaplig och tvärpolitisk beto-
nar man att något överskrider (går tvärs 
över) gränserna mellan olika kulturer, ve-
tenskaper eller politiska partier. Ordet 
tvärkulturell används ofta om kulturevene-
mang eller kulturella institutioner, där (re-
presentanter för) olika kulturer möts och 
samarbetar. 

Med ordet mångkultureli betonas ofta 
inslaget av många olika kulturer i en större 
enhet, t.ex. ett samhälle, men ordet säger 
egentligen ingenting om att kulturerna 
samverkar eller tangerar varandras områ-
den. Mångkultureli används ofta som be-
skrivande term när man talar om samhäl-
len med många olika invandrargrupper. 

1 Språknämndens enda belägg på inter-
kulturell nämns en konferens om "inter-
kulturell kommunikation". Med förleden 
inter- (av latinets inter- med betydelsen 
'mellan') vill man antagligen här betona 
förbindelserna mellan olika kulturer. Ka-
rakteristiskt nog används interkuiturell i 
detta enda belägg just om kommunika-
tion. Också det engelska ordet intercui-
tural, som troligen stått modell för det 
svenska interkuitureil, används enligt Ox-
ford English Dictionary i förbindelse med 
ord som communication, contacts, under-
standing, dvs, begrepp som har att göra 
med kommunikation mellan människor. 

På ordet transkulturell finns tyvärr hit-
tills inga belägg i Språknämndens ordsam-
ling, och därför har jag inte heller något 
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konkret sammanhang att utgå från som 
klargör hur ordet används i svenskan. 1 
förleden trans- (av latinets trans-) ligger 
emellertid en betydelse 'över', 'på andra 
sidan' som antyder att det är fråga om 
något som överskrider gränserna mellan 
olika kulturer, dvs, något som också kan 
uttryckas med det svenska ordet tvärkultu-
rell. För engelskans transcultural, som väl 
närmast ligger bakom det svenska trans-
kulturell, ger Oxford English Dictionary 
mycket riktigt en betydelsebeskrivning 
som också skulle passa in på det svenska 
ordet tvärkulturell: "Transcending the 
limitations or crossing the boundaries of 
cultures; applicable to more than one cul-
ture; cross-cultural." Det engelska ordet 
tycks enligt ordboken bl.a. förekomma i 
den speciella förbindelsen transcultural 
psychiatry (psykiatri med inriktning på så-
dana problem som kan uppstå i samband 
med flyttning eller utvandring från en kul-
turmiljö till en annan). 

Att döma av brevet tycks också det 
svenska ordet transkulturell uppträda just i 
medicinska sammanhang där en svensk 
motsvarighet till det engelska transcultural 
nursing är aktuell. Eftersom det inte 
nämns vad som egentligen avses med 
transcultural nursing är det svårt att ge 
något bestämt råd om hur den engelska 
termen lämpligen skall översättas, men ett 
förslag är tvärkulturell (alternativt trans-
kulturell) omvårdnad eller vård. 

Från Språknämndens sida skulle vi helst 
rekommendera det (åtminstone sedan 
1960-talet) väletablerade tvärkulturell 
framför transkulturell (jämför med ordet 
rvärvetenskaplig som har sin direkta mot-
svarighet i engelskans transdisciplinary). 
Men erfarenhetsmässigt vet vi att det kan 
vara svårt att hävda en inhemsk term om 
en främmande (engelsk) motsvarighet ide-
ligen gör sig påmind genom facklitteratur i 
original eller bristfälliga översättningar. 
Inom specialfackliga områden händer det 
dessutom rätt ofta att man bestämmer sig 
för en viss term utan att först ta reda på  

om det händelsevis inte redan existerar 
något ord för samma eller liknande före-
teelse inom andra ämnesområden. Därför 
vill vi inte helt avråda från termen trans-
kulturell vid indexeringen av litteratur i 
ämnet. Men för att tills vidare lämna möj-
ligheten öppen att etablera ordet tvärkul-
turell också i medicinska sammanhang 
föreslår vi att man i index lägger in en 
hänvisning från transkulturell till tvärkultu-
rell. 

Lena Moberg 

Skälispalten 

Vov vov 
Under den välvalda rubriken "Wow" an-
nonserades några nya hamburgermenyer 
så här på helsidor i dagstidningarna i 
augusti (här i utdrag): 

Extra Värdemenyer. Extra gott, extra billigt. 
Vad sägs t.ex. om en Big Mac, mellan pommes 

frites och valfri mellan läsk för endast 39 kronor? 
Eller varför inte den stora tluarter Pounder 

Cheese, mellan pommes frites och valfri mellan läsk 
för 39 kronor. 

Samma låga pris gäller även vår nyhet McChic-
ken tillsammans med mellan pommes frites och 
valfri mellan läsk. 

Välkommen in till restaurangen som serverar dig 
en hel måltid för 39 kronor! 

Nu tre Extra Värdemenyer för 39:- 

Det är inte helt lätt att begripa vad en Big 
Mac har att göra mellan pommes frites och 
valfri mellan läsk. Blir det inte lite klad-
digt? 

Det hela har att göra med hur man 
skriver ihop ord - eller låter bli att skriva 
ihop dem. Om nu detta inte spelar någon 
roll, vad är i så fall ny het Mc Chicken? 
Varm motorcykelkyckling? 

Vi skäller ut skribenterna: Vov vov. 
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