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Svenska språknämnden fyller
femtio år
Jubileet vill vi fira med att inrätta en jubileumsfond - se sista
sidan.
Vi tror oss nämligen veta att många människor vill stödja vår
verksamhet, därför att de har haft glädje och nytta av den under
årens lopp.
På nämnden driver vi flera projekt för att främja vården av
svenska språket. Vi arbetar med en ny ordbok över konstruktioner
och fraser i svenskan. Vi arbetar med en handbok i språkriktighet.
Vi arbetar med en uttalsordbok. Vi arbetar kontinuerligt med att
registrera nya ord och uttryck i svenska språket. Och vi arbetar
med att bygga upp en kunskapsbank över det som finns att veta
om det nutida svenska språket. Allt detta fortgår förutom det dagliga arbetet med granskning och telefonrådgivning och med tidskriften Språkvård. Genom fonden skulle vi kunna sätta in extra resurser för att förstärka och intensifiera insatserna i projekten. Det är
många som ivrigt väntar på att böckerna ska bli färdiga.
1 det här numret redogör Christina Melin-Köpilä för en undersökning av provinsiella talspråksdrag i svenska skolelevers uppsatser.
Det är ju en ständig språkvårdsfråga om vad man kan acceptera i
skrift av olika talspråksvanor. Men för att ta ställning behöver man
faktiskt veta bland annat hur barn och ungdomar skriver.
En fyllig lista över nya ord i svenskan presenteras med belägg,
dateringar och förklaringar. Den utgör ett prov på just den sidan av
vår verksamhet.
Därtill kommer som vanligt ett antal insändare, Frågor och svar
och även denna gång Skamvrån.
Läsekretsen önskas en skön sommar.
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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.

Mysteriet uppklarat
Svar på "Ta en kaka till,
Daggan!"
Det har kommit in flera svar på frågan
om varifrån uttrycket "Ta en kaka till,
Daggan!" härstammar. Följ den spännande utredningen. Det första förslaget
lyder så här:

Ånyo - det händer faktiskt ibland - får
jag anledning att undra: Är jag möjligen
den ende i Sverige som kan besvara frågan?
1 föreliggande fall krävs fyra förutsättningar:
Man skall vara lika gammal som jag
- 70 - eller äldre.
Man skall ha sett den aktuella filmen.
Man skall ha mitt bisarra minne, som
fastnar för små detaljer (men som
glömmer helheter och sammanhang).
Man skall vara prenumerant på
"Språkvård".
Det rör sig sålunda om en film, en såvitt
jag minns ganska typisk film från tidigt
30-tal. Det fanns ju en epok som kallades
för "pilsnerfilmerna", en harmiös, välmenande produktion av lågkomik, där de
manliga rollfigurerna, snälla, hyggliga
gubbar satt i buskarna och drack pilsner,
varefter de som utryck för dåtida humor
ramlade i diket eller föll ned från ett tak.
(En sentida efterföljare till denna epok är
väl Janne Vängman-filmerna).
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De pilsnerdrickande gubbarna var förstås gifta med manhaftiga kvinnor av typ
ragator, satmaror - vilka dock till slut
visade sig ha hjärtat på rätta stället och
förlät sina gubbar när dessas pilsnerrus
gått över.
Kvinnornas sociala liv innebar, utöver
att jaga berusade gubbar med kvastar och
skurtrasor eller tömma vattenhinkar över
dem (också uttryck för den tidens
humor), att hålla kafferep.
Och där satt de runt kaffebordet, tantema, Dagmar Ebbesen, Tollie Zellman
och andra vars namn jag skulle känna
igen men nu inte kan komma på själv.
Jag minns inte om Julia Caesar var med
redan på den tiden. Det var ganska fasta
rollfigurer från film till film och dessa
rollfigurer fick ofta bära resp. skådespelerskas förnamn.
"Daggan", det var alltså Dagmar
Ebbesen, vilken i den aktuella filmen
(vad den nu hette) var traktens skvallerkäring par préférence och som av kafferepets värdinna, Tollie Zellman, med den
berörda repliken mutades till ytterligare
indiskretioner om filmens kärlekspar och
andra väsentliga hemligheter i bygden.
Någon gång inför någon särskilt spännande skandal förstärktes uttrycket till
"Ta en kaka till, kära Daggan!".
Filmen var uppenbarligen populär. Det
dröjde inte länge innan repliken var på
var mans läppar, både bland oss barn och
bland tanterna, och den levde med i ett
och annat decennium. Har den varit

Visste verkligen inte Rolf Fredricsons
mostrar varifrån uttrycket "Ta en kaka
till, Dagmar" korn?
Det var en programserie i radio i min
barndom (jag är född 1932), där några
tanter låtsades sitta kring ett kaffebord
och prata. Frasen i fråga var alltid med.
Jag minns inte om programmet rentav
hette så.
Förändringen av Dagmar till Daggan
är kanske ett verk av Fredricsons mostrar.

"Oss flickor emellan, svensk radioserie
författad av Georg Eliasson, sändes första gången i november 1940. Programtypen kallades "Kaleidoskop" och producerades av radions teateravdelning. Lars
Madsén regisserade och i det första programmet, där författaren försiktigtvis
framträdde under signaturen Domino,
medverkade Anna-Lisa Baude, Sickan
Carlsson, Dagmar Ebbesen och Katie
Rolfsen, vilka alla befann sig i Stockholmsstudion samt på ledning från Göteborg Emy Hagman och dragspelsmästarinnan Lola Sernvik. Trots välvilligt mottagande togs programmet inte upp igen
förrän 1943 och då med endast Ebbesen,
Rolfsen och Sickan som tre generationers kafferepspratande damer."
Det var Dagmar Ebbesen som var
Daggan, och hon som ideligen sa "Ta en
kaka till" var Katie Rolfsen.
Så glad att bidra till upplysningen.

Ella Nilsson

Britt-Inger Dunås, Växjö

levande hela tiden sedan dess, 60 år, eller
har den väckts till nytt liv av någon cineast? Se där nästa intressanta fråga att
besvara!
Göran Skogsherg, Årsta
Så har vi fått en tidsbestämning. Men de
övriga förslagsställarna är inte inne på
filma lternativet:

Är det verkligen Fredricsons mostrar
som har hittat på namnet Daggan? Alla
är inte eniga:

Upplysningsvis kan jag meddela att frasen kommer från en gammal radiopjäs
som gick i slutet av 30-talet och början
av 40-talet. Det var några kvinnor som
satt runt ett kaffebord, och med jämna
mellanrum slängde värdinnan ur sig just
detta "Ta en kaka till Daggan". Om jag
inte missminner mig var det Dagmar
Ebbesen som var Daggan.
Ewy Ohlsson
Ledtråden Dagmar Ebbesen förstärks
här. Och helt klar blir saken med hjälp
av nästa påpekande:

Ur Myggans Nöjeslexikon

Spriket 1 BBS:er eller e-mål
Ett språkvetenskapligt sett hittills outforskat område är språket i våra BBS:er
(Bulletin Board Systems, "elektroniska
anslagstavlor") och andra konferenssystem. BBS:ema ersätter eller kompletterar
ofta telefon- och brevkontaker mellan
ungdomar (och andra), och språket är på
många sätt rent funktionsmässigt en mellanform mellan tal och skrift.
Med hjälp av en dator och ett modern
kan man ringa upp en BBS och på sin
skärm läsa meddelanden som andra uppringare skrivit. Naturligtvis kan man
också själv skriva meddelanden, antingnen meddelanden till en viss persons
"brevlåda", eller meddelanden som
många kan läsa. Man kan säga att
2/9-1
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BBS:en fungerar som en stor anslagstavla där alla kan läsa meddelanden och
sätta upp egna lappar. Meddelandena
brukar vara indelade i olika ämnesområden, till exempel "fritt forum", "köpes
och säljes", "matlagning" och "ordbehandlingsprogram: erfarenhetsutbyte".
1 BBS:ema, eller "baserna" som de
vana användarna säger, finns talspråkets
möjligheter till snabba, korta replikskiften, vilket kanske närmast kan jämföras
med att "skicka lappar" till varandra,
som man gjorde i skolan. Här kan man
säkert iaktta många förändringar i språket till följd av det nya mediets nya möjligheter och begränsningar för språkbrukaren.
Ett exempel på detta är de nya former
av skriftliga attitydmarkörer som uppstått
och som närmast ersätter tonfall och
kroppsspråk. En Smilev eller fnitterparentes ":-)" (kolon, minus, högerparentes) används för att visa att det man just
skrivit var på skoj - lägg huvudet på
sned åt vänster så ser ni varför. Ar man
glasögonbärare kan man variera med att
använda: "8—)" (åtta, minus, högerparentes). Flera andra varianter, mer eller
mindre vanliga, finns. Det finns också
(.ironiparenteser.) som betyder att det
som står inom parentesen är ironiskt
menat.
BBS:erna är också en stor inkörsport
för nya lånord (speciellt inom datorområdet) och kreativa nystavningar av dessa,
exempelvis fitjur (feature) och drajv
(drive). Även många nyord och förkortningar av olika slag föds här: manul
(manual), iofv (i och för sig), fjärka
(fjärrkontroll).
1 många BBS:er finns också språkvårdsmöten där allehanda språkfrågor
debatteras dagligen, vilket borde göra
baserna än mer intressanta för språkveta6
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re - och det enda man behöver för att
kunna använda BBS:ema är en dator av
allra enklaste slag och ett modern.
Sofia Aström, Tullinge

Mer om epidemi
Skillnaden mellan den folkliga och den
medicinska betydelsen av ordet epidemi
spelade för 25 år sedan en viktig roll i
narkotikadebatten.
Nils Bejerot, som var läkare och förespråkare för en restriktiv narkotikapolitik, lanserade på 60-talet epidemiskt narkotikamissbruk som beteckning på det
missbruk som då snabbt spred sig bland
ungdomar.
Hans motståndare ansåg att narkotikamissbruket var ett symptom på sociala
missförhållanden. Missbruket skulle försvinna, mer eller mindre av sig självt, om
man avskaffade dess orsak, de sociala
missförhållandena.
Det var som om brandkåren skulle
utreda varför det börjat brinna i stället
för att släcka branden, ansåg Bejerot.
Givetvis var motståndarna inte sena att
utnyttja Bejerots val av ordet epidemisk.
Bejerot beskylldes för att tro att narkotikamissbruk spreds som influensa.
Det hjälpte föga att han citerade medicinska ordböcker och visade att narkotikamissbruket bland ungdomen uppfyllde
alla kriterier på en epidemi.
Alla "visste" ju att epidemier sprids av
bakterier och virus.
1 många är var det omöjligt att erkänna
att man sympatiserade med Bejerots
idéer.
- Tror du verkligen att narkomani beror på baciller?
Anders Lotsson

Christina
Melin-Köpilä

Om provinsialismer i svenskt
elevspråk
Här sammanfattas en större undersökning av provinsialismer,
dvs, regionala eller dialektala drag, i svenska elevers skoluppsatser. Författaren har också studerat hur finlandssvenska
elever använder provinsialismer i sina uppsatser och kan därigenom göra en del jämförelser. Hon är doktorand i nordiska
språk i Uppsala och är sedan länge verksam i Finland som
rikssvensk universitetslektor.

Inledning
Wellander har i Riktig svenska ägnat ett
särskilt avsnitt åt provinsmål (1973:34)
som han beskriver som ett "meilanting
mellan riksspråk och munart". "Egenheter som tillhör provinsmålet i en större
eller mindre del av det svenska språkområdet men avviker från det i övriga delar
gängse bruket kai las provinsialismer."
Avsnittet sorterar under kapitlet Talspråk, vilket är en indikation på var provinsialismerna huvudsakligen hör hemma. Den som forskar i ett provinsmål, i
fortsättningen kallat regionalspråk,
ställs förr eller senare inför frågan om
hur detta förhåller sig till riksspråket, om
det skall betraktas som en del av detta
eller om det har en närmare relation till
dialekterna. Forskar man i finlandssvenska blir riksspråksbegreppet ett synnerligt centralt problem, eftersom man då
tvingas ta ställning till hur kollisionen
mellan ett äldre (vidare) och modernare
(snävare) riksspråksbegrepp skall tacklas. Med den bakgrund jag själv har, är
det naturligt att med riksspråk förstå en
överregional variant som får sitt tydligaste uttryck i skriftspråket. Denna användning verkar numera också vara tämligen

etablerad. Jfr Molde 1971, Holmberg
1976 och Brink 1987. 1 Bonniers svenska
ordbok (1986) definieras riksspråk som
"standardspråk för hela landet, i motsats
till regionala varianter o. dialekter".
Ett talspråk helt fritt från regionala
markörer är givetvis svårt att föreställa
sig, särskilt om man också för in uttal
och prosodi. Talspråket kan aldrig standardiseras överregionalt i samma utsträckning som skriften, inte heller så
gärna skönlitteraturen, som tvärtom kan
dra fördel av provinsialismema som stilmedel. Sakprosan torde dock förknippas
med riksgiltighet (se t.ex. Bergman
1971:8). Denna språkform, hos Teleman
1979 kallad "den offentliga svenskan", i
Hultman & Westman 1977 "bruksprosa",
brukar uppfattas som normen för uppsatsskrivning i skolan i Sverige.
Hur är det då i Finland? Om vi räknar
Svenskfinland som en del av det svenska
språkområdet borde ju i princip samma
norm gälla även där. Detta hävdas också
av ledande skolpolitiker (Schybergson
1986). 1 en finländsk lärobok, Högstadiesvenska (Husén m.fl. 1984:7 1) betonas
dock att finlandssvenskan är "officiellt
erkänd och godtagen som en variant av
svenskt riksspråk." Om vi använder ett
Spå
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vitt riksspråksbegrepp är det givetvis nyttjas synonymt med termen finlandsmöjligt att kalla finlandssvenskan för en svenskt riksspråk och i båda fallen inkluriksspråksvariant, i samma mening som deras de regionala dragen, provinsialisvii Sverige ibland, dock i strid med Mol- merna. Den från provinsialismer fullständes rekommendation, talar om "regionala digt fria språkvarianten har i Finland av
riksspråk". Men eftersom det inte är re- tradition kallats högsprik eller högsvengionalspråken som ligger till grund för ska. 1 Sverige, där vi numer sällan
skolundervisningen behöver de knappast använder dessa ord, tycks i stället riksnågot officiellt erkännande. Det är vidare språk eller standardspråk ha fått samma
tveksamt om provinsialismer (finlandis- innebörd.
mer) i skriven text kan betraktas som
Sammanfattningsvis skulle jag kunna
riksspråkliga i den bemärkelse vi lägger i tänka mig att riksspråk kan få ha en allbegreppet riksspråklig i dagens Sverige. männare och vidare innebörd när man
Vi måste i så fall se finlandssvenskan utan närmare precisering av enstaka drag
som en särskild riksspråksvariant vid kontrasterar en icke-dialektal varietet
sidan av den sverigesvenska, vilket t.ex. mot dialekt. Provinsialismer i för övrigt
Noreen (1903:94) ville göra.
neutralt skriftspråk tenderar dock, åtLars Brink (1986), som också upptäckt minstone i Sverige, att associeras med
att riksspråksbegreppet behöver precise- dialekt eller talspråk och därmed uppfatras, är mer radikal i sin definition än t.ex. tas som stilbrott. Det framgår också att
Molde 1971. Han vill reservera begrep- forskare i Sverige vid beskrivningen av
pet till att gälla enbart sådana drag i tal regionala drag sammanför dialektala och
och skrift som objektivt sett är överre- provinsiella drag och jämför dessa med
gionala. Detta skulle innebära att regio- ett gemensamt (sverigesvenskt) riksspråk
nala drag som vår subjektiva språkkänsla (Berg 1978, Thelander 1983, Agren
kanske vill acceptera som riksspråkliga, 1972).
t.ex. if/or, inte är det. Enligt Brinks definition är kriteriet för ett riksspråk avsakUndersökningens syfte
naden av lokaliserbara drag.
1 Finland verkar man hålla fast vid den 1 en nu pågående undersökning har jag
föreställningen att prov irisial ismema hör studerat finlandssvenska och sverigehemma i riksspråket. Detta tar sig tydligt svenska skolelevers bruk av provinsialisuttryck i inledningen till Högsvenska mer i sina uppsatser. Min avsikt är att se
(Bergroth & Pettersson 1968:7): "En hur långt elever i olika årskurser avancegemensam beteckning på högspråket och rat i riktning mot ett överregionalt stanprovinsspråken är riksspråk; motsatsen dardspråk, vilken typ av provinsialismer
till riksspråket bilda allmogedialekterna de använder samt att undersöka om
eller folkmålen". Även Ahlbäck utvecklingen går åt samma håll, dvs. i
(1971:31) har en definition som kan låta riktning mot ett gemensamt svenskt
paradoxal. Å ena sidan avser han med skriftspråk. Uppsatserna har skrivits av
riksspråk ett för Sverige och Finland elever i åk 7 och 9 i grundskolan och av
gemensamt språk, å andra sidan medger gymnasister i åk 2.
han att detta företer provinsiella och
Hittills har min forskning varit inriklokala drag. Termen finlandssvenska tad på att finna utvecklingslinjer i den
8
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finlandssvenska korpusen, bestående av
289 uppsatser från fem regionalt spridda
orter (Mariehamn, Närpes, Abo, Lovisa
och Björneborg).
1 den här uppsatsen kommer jag i första hand att redogöra för provinsialismerna i de sverigesvenska uppsatserna för att
med detta resultat som bakgrund få perspektiv på finlandssvenskan och dess
särställning som regionalspråk.
Utgångspunken för min sverigesvenska undersökning är bl.a. Telemans påstående att det inte är lätt att finna entydiga "normkonfliktfel" i gymnasisternas
uppsatser medan det däremot finns gott
om sådana fel hos sjundeklassarna. 1 sin
exempelsamling har Teleman tagit med
ett par sydsvenska provinsialismer, vilket
visar att provinsialismer i det här sammanhanget betraktas som ett slags fel. Se
Teleman 1979:126-127.

Sverigesvenskt elevspråk material och metod
Materialet som jag gått igenom är detsamma som samlats in och använts för
Kent Larssons projekt "Textstruktur och
språkfärdighet hos skolelever". Endast
de uppsatser som utgår från en stimulansbild, f.ö. samma bild som utnyttjats
för de finlandssvenska uppsatserna, har
undersökts. Eftersom många uppsatser
kommit att kretsa kring bilden av en
skolpojke (el. skolflicka) som sitter och
drömmer i sin sko/bänk (fisv. pulpet) (se
Larsson 1984:120) kan man ibland ord
för ord och fras för fras jämföra hur sverigesvenska och finlandssvenska elever
språkligt gestaltar sin skolmiljö. Fördelen med de sverigesvenska elevuppsatserna (i fortsättningen = SE) är att de är
databehandlade och föreligger i form av
konkordanser. Nackdelen är att man sak-

nar bakgrundsinformation om de enskilda eleverna, t.ex. uppgift om ursprunglig
hemort, flyttning osv., vilket kan vara av
beydelse för tolkningen av vissa provinsialismer. Materialet är dessutom mycket
mindre än det finlandssvenska (i fortsättningen = FE), sammanlagt 108 uppsatser, jämnt fördelade på de tre årskursema
(intensivsamplet, se Larsson 1984:124),
varav merparten från Uppsala, resten
från Hässleholm i Skåne. Man får närmast se uppsatserna som ett kontrollmaterial med funktionen att visa skillnader
och likheter i de båda elevgruppernas
(sverigesvenskars och finlandssvenskars)
bruk av provinsiella drag.
Vid excerpering av provinsialismer
ställs man ofta inför svåra avgöranden.
Är ett visst ord/uttryck provinsiellt eller
(allmänt) talspråkligt, är det kanske fråga
om en tillfällig bildning? Med ordböcker
och hjälpsamma kolleger kommer man
visserligen en bit på väg, men för att få
inblick i vad som styr våra subjektiva
bedömningar konstruerade jag en frågelista, som presenterades i samband med
ett seminarium i Uppsala. Deltagarna, 15
nordister i olika ålder från olika delar av
Sverige, fyllde i listan, som bestod av ett
antal meningar med presumtiva provinsialismer. Varje språkdrag skulle klassas
som riksspråkligt, provinsiellt, arkaiskt,
dialektalt eller (allmänt) talspråkligt.
Trots en del uteblivna eller dubbla markeringar kunde man utläsa ett visst mönster:
- Språkdrag utan markering i ordböckerna kan uppfattas som provinsiella.
- Äldre personer var mer benägna att
klassa ett drag som riksspråkligt.
- Mellansvenska drag bedömdes ofta
som allmänt talspråkliga.
- Förtrogenhet med ett visst drag (t.ex.
på grund av geografisk bakgrund) föreföll gynna riksspråksalternativet.
2194

9

Provinsialismerna i sverigesvenskt elevspråk
En första blick på provinsialismerna i det
sverigesvenska uppsatsmaterialet (se tabell) ger vid handen att de, med något
enstaka undantag, är av sådan art att de
inte brukar förekomma i skrift. Många av
orden, formerna etc. är sannolikt vanliga
i informellt talspråk oberoende av socialgrupp, en del av dem förekommer också
i skönlitteratur, men inte gärna i saklig
framställning.
Om man ser till spridning och frekvens visar det sig att det enda drag som
har spridning i alla årskurser är oböjd
form i preteritum 1 konjugationen, typ
höija i stället för "började". Detta drag
uppvisar 9 belägg i Uppsalamaterialet,
varav 2 i gymnasieuppsatserna. (Observera att inget drag räknats mer än en
gång i samma uppsats.) Det näst mest
frekventa draget i Uppsala är formen
timma för "timme" (3 belägg), som finns
upptagen utan bruklighetsinskränkning i
SAOL och som av vissa bedömare enligt
enkäten (ovan) ansetts vara ett riksdrag,
av andra en provinsialism. Subjektsformen han förekommer 2 gånger i objektsställning, dels i man, dels i gymnasiet.
De uppsvenska dragen finns företrädda också i FE, vilket tyder på ett gemensamt dialektsubstrat. Av typen böija för
"började" finns i de finlandssvenska uppsatserna 11 fall (Mariehamn, Åbo och
Lovisa). Formen timma förekommer
också (2 elever) och han som objekt har
fått 3 belägg i Mariehamn.
1 Hässleholm är det frekventaste draget (3 belägg i sjuan) konstruktionen
denna timmen/detta provet, en känd västoch sydsvensk provinsialism som man i
enstaka fall också kan se i skrift (Wellander 1973:32). Att den inte förekom10
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mer vare sig i nian eller i gymnasiet kan
bero på att den brukar rättas av lärarna
(jfr denna bilen, Telernan 1979:127).
Inom verbböjningen finner man enstaka talspråksformer, samtliga engångsbelägg. Hos Uppsalaeleverna möter man
formerna stog, lag och vart, för "stod",
"lade"; "blev" alla belagda hos Ståhle
(1965), samt supinumformen hytit för
"bytt".
1 uppsatserna från Hässleholm har jag
bara funnit en provinsiell verbform, supinumformen sldtt "slagit", vilket är litet
förvånande med tanke på att sydsvenskan brukar framställas som det mest
avvikande regionalspråket i Sverige. Just
den här formen tar Westman (1986:31)
upp som exempel på att regionala former
får förekomma i svenska skolantologier;
skönlitteratur redigeras inte efter riksspråksnormen.
Provinsiella ordvarianter är så gott som
obefintliga. Undantaget är det sydsvenska asa (man asar ft5tterna efter sig).

Ordet står upptaget som sydsvensk provinsialism i SAOL och Svensk ordbok,
här närmast i betydelsen 'dra'.
Provinsiella ordbetydelser finns det
däremot flera, möjligen beroende på att
betydelseskillnader inte uppmärksammas
så lätt; själva skriftbilden är ju bekant.
Kanske inte heller betydelsenyanser uppfattas som provinsiella i samma mening
som särskilda ord. Hur är det t.ex. med
ordet grina 'gråta', som i Svensk ordbok
beskrivs som talspråkligt? Är det inte
samtidigt en uppsvensk provinsialism? 1
sydsvenskan brukar ju grina (jfr da.
grine) betyda 'skratta', också det en provinsiell ordanvändning. Eller kan båda
betydelserna vara jämställda riksspråksdrag? SAOL ger för grina grundbetydelsen 'grimasera' medan såväl betydelsen

Tabell. Provinsialismerna i sverigesvenskt elevspråk ordnade efter frekvens
Språkdrag
Verbböjning: börja för "började"
Syntax: denna timmen
där "det ... där"
Form: timma
Prep. bruk: gåpå en skola
Betydelse: själv 'ensam'
Form: han för "honom"
Adverb: var för "vart"
Preteritum av ligga, stå, varda/bli:
lag
stog
vart
Supinum av slå och byta:
slätt
hvtit
Form:förste (klass)
Betydelser:
grina 'gråta'
helst 'i synnerhet'
innan 'tidigare'
kors 'korsning'
nagra 'få'
Fraser:
sitta efter 'sitta kvar'
i sönder 'sönder'
komma i olag 'bli osams'
Prep. bruk: på byn
Ord: asa 'släpa'
Ordval:
gardskarl 'fastighetsskötare'
understa (våningen) 'nedersta'
Läraren! 'Magistern!'
Syntax:
där 'det'
var - hän 'vart'
J 'då' (Vart ska vi gå rå?)
Summa:

Uppsala
grh
gy
7

Hässleholm
grh
gy

2

9
3
3
3
3
2
2
2

3
3
2

1
2
2

1

tot.

1

1
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
19

4

24

2

49

Uppsala: 23 belägg varav 12 olika språkdrag, Hässleholm: 26 belägg varav 18 olika
språkdrag
'skratta' som 'gråta' beskrivs som provinsialismer. 1 Svensk ordbok däremot
anges båda ordbetydelserna som talspråkliga, och man får inte någon uppgift
om var de olika betydelserna har sin geo-

grafiska hemvist. Jfr dock Lombard
1945:38.
1 Hässleholmsmaterialet finner man
flera ordbetydelser som är främmande
för skriftspråket. Exemplen Jag var själv
Späkvå, d 2194
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hemma och Jag gick själv ute på gården,
båda skrivna i Hässleholm, skulle likväl
kunna vara skrivna av skolelever i Mellansverige. Enligt Lombard (1945:45) är
det visserligen ett typiskt sydsvenskt
drag, men bl.a. Mats Thelander (1985)
har visat att det också är ett Eskilstunadrag. När jag under min skoltid (i slutet
av 50-talet) flyttade från Uppsalatrakten
till Västmanland mötte jag uttryck av
typen Jag törs inte gå hem själv och jag
minns också lärarens försök att få oss
elever att skilja mellan själv och ensam. 1
Västmanland var bruket alltså vanligt
redan då och frågan är hur stor spridning
detta talspråksdrag har i Sverige.
Även några 'få' i meningen Innan
hade vi så några böcker verkar vara ett
drag som har vid geografisk spridning.
Det är enligt källorna dock inte en sydsvensk utan framför allt en finländsk
(Ahlbäck 1971:49) och norrländsk provinsialism (Bergman 1955:16). Enligt
Thelander (1985:95) är den också allmänt förekommande i Eskilstuna. Att
man träffar på den i en skånsk elevuppsats beror knappast på att eleven ifråga
flyttat till Skåne och fört med sig draget,
eftersom hon samtidigt har flera andra
dokumenterat sydsvenska provinsialismer i sin uppsats, t.ex. innan 'tidigare'
(Bergman 1941:174), böjningsformen
förste (klass) (Lombard 1945:19) och
ordbetydelsen kors 'vägkorsning'. Den
senare betydelsen har inte registrerats
som provinsiell i Svensk ordbok, och i
SAOL uppges inte någon betydelse. Att
det ändå rör sig om en provinsialism
finns det skäl att tro eftersom bara 2 av
15 deltagare (enligt den nämnda enkäten)
bedömde draget som riksspråkligt, däribland en sydsvensk person. Slutligen
förekommer i Hässleholm en ordanvändning som också bedömts som provinsiell,
12
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nämligen helst 'i synnerhet'. Den rubriceras som "ngt åld." i Svensk ordbok och
det visade sig av min enkät att ordbruket
inte var allmänt känt eller ens förståeligt.
Ingen uppgav användningen som riksspåklig, 7 ansåg den vara provinsiell och
3 dialektal. Den förekommer också i
Norrland (Berg 1978:49), vilket tyder på
att draget - just som man väntar av
en arkaism - lever kvar i periferin. När
helst förekommer provinsiellt i Finland,
betyder ordet 'åtminstone' (Bergroth
1928:244-245).
Bland fraserna finner vi slå i sönder,
ett väldokumenterat drag i sydsvenskan
(Lombard 1945:7). Ett annat sydsvenskt
uttryck, som jag inte sett dokumenterat i
skrift, är verbfrasen sitta efter för mellansvenskans sitta kvar (i skolan). Också
i FE förekommer synonymer till sitta
kvar, dels stanna efter, dels sitta (ver.
(Dessa varianter uppges dock vara mindre vanliga.) En annan regional skillnad
som rör språkbruket i skolan är att man i
Sydsverige (precis som i Finland) kan
tilltala läraren med Läraren! 1 Mellansverige har jag aldrig hört något annat än
Magistern! eller Fröken!. Numera är
kanske tilltal med förnamn det vanligaste
i både Sverige och Finland.
Hos en Uppsalaelev träffar man på ett
uttryck som låter dialektalt/provinsiellt,
nämligen komma i olag (med ngn) 'bli
osams'. 1 SAOB finner man visserligen
frasen komma i olag, men inte i den
aktuella betydelsen. Trots att användningen inte heller finns belagd i ULMAs
samlingar har jag tagit upp den som en
tänkbar provinsialism. 1 Svensk ordbok
förekommer exemplet Deras äktenskap
var i olag, vilket tyder på att uttrycket i
olag kan ha överförd betydelse och anknytning till mänskliga relationer.
Om prepositioners gångbarhet råder

som bekant lite skiftande åsikter, varför
man ibland kan behöva testa språkkänslan. 1 det sydsvenska materialet har
registrerats 3 exempel med prepositionen
på i uttrycket gå på en skola. 1 min enkät
verkade de flesta tycka att frasen lät riksspråklig, 3 tyckte den lät provinsiell och
1 klassade den som dialektal. En liknande osäkerhet rådde angående prepositionsbruket på byn. Här var det bara 4
som tyckte frasen lät riksspråklig, 6 tyckte den lät provinsiell och 3 dialektal.
Inom syntaxen finns inte särskilt
mycket att notera. Man borde kunna
vänta sig exempel på där som formellt
subjekt i Hässleholm. Något entydigt
exempel på att där används utan någon
som helst rumsbetydelse har jag inte funnit, men väl några exempel på att där
används på ett sätt som enligt flera mcllansvenska bedömare inte är riksspråkligt. Ett av exemplen lyder: Där brukar
vara mycket tråkigt, men i fredags var
där lugnt.
1 den första satsen skulle man som
mellansvensk normalt föredra konstruktionen Det brukar vara mycket tråkigt
där eller skjuta in ett det före infinitiven
(Lombard 1945:55, se äv. Teleman
1979:127). 1 den senare satsen borde det
räcka med att ersätta där med det. Här
kommer vi mycket nära ett där som formellt subjekt, men exemplet skiljer sig
ändå från Tegnércitaten hos Wellander
(1973:36). Förutom ett inledande där
finns i dem också ett rumsadverbial i satsen. Enligt Lombard, som kritiskt diskuterar Bergmans exempel där kom ett tåg
kl 3, används där i sydsvenskan dels med
bibehållen, dels med uttunnad eller obefintlig rumsbetydelse, och det är egentligen bara i det senare fallet som riksspråket kräver det. Eftersom gränserna inte
alltid är helt klara och eftersom många

vill ändra ordföljden eller skjuta in ett
extra det har man anledning att testa
exemplet. 1 min enkät hade jag delat upp
meningen i två fristående satser för att se
om man skulle bedöma den initiala resp.
mediala placeringen av där på olika sätt.
Min hypotes var att där i den första satsen, som har en mer uttalad rumsbetydelse, skulle bedömas som riksspråklig och
den andra (eventuellt) som provinsiell.
Det visade sig visserligen stämma att den
första satsen fick fler riksspråksröster än
den andra (5 mot 3), men de som tyckte
satsen lät provinsiell var lika många (5
mot 8), dvs, fler än jag väntat. Båda
exemplen har vidare bedömts som dialektala av två (yngre) personer. Som tidigare nämnts verkar det vara så att den
äldre åldersgruppen, som deltog i enkäten, har ett vidare riksspråksbegrepp än
den yngre, som var mer benägen att
stämpla provinsialismerna som dialektdrag. Med stöd av enkäten och av
Telemans bedömning (1979:127) har jag
med viss tvekan registrerat också exempel av den första typen (där hör ju vara
någon, där var ett fint vattenfrtll) som
provinsiella, dock inte på grund av att
rumsbetydelse saknas utan mer av stilistiska skäl. 1 neutralt skriftspråk föredras
tydligen ett inskott av det och vanligen
också ett utbyte av verbet vara mot finnas.
Ytterligare ett syntaktiskt drag med
hemvist i sydsvenskan är användningen
av adverbet var i stället för vart: Lai's,
var ska du? och Var stack Mirre hän?
(Jfr Lombard 1945:49). 1 det senare
exemplet ges också prov på en partikel
som inte brukar förekomma i modern
svenska, åtminstone inte i vardaglig stil.
Det är därför lite förvånande att ingen
bruklighetsbeteckning ingår i ordboksartikeln i Svensk ordbok. För ordet hän ges
Sp- dkd 2194
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synonyrnen bort, vilken inte heller passar
in i ovanstående fall. Möjligen vore iväg
en lämpligare synonym i detta exempel.
Arkaismer brukar förknippas med finlandssvenskt språkbruk. Ett av de ord
som ofta tas upp som typiskt finlandssvenskt är gårdskarl ' fastighetsskötare',
som har stöd av fi. talonmies. Att ordet
inte är helt utdött i Sverige vittnar en av
Uppsalauppsatserna om. Det är förstås
tveksamt om ordet i det här sammanhanget skall rubriceras som provinsialism (i Svensk ordbok beskrivs det som
ålderdomligt), eftersom det ju kan vara
fråga om ett individuellt drag med samma förutsättningar att förekomma i andra
delar av Sverige. Jag nämner det ändå
som ett tecken på att "finlandismer" kan
dyka upp lokalt eller individuellt också i
Sverige, en erfarenhet som föranledde
Bergroth (1928:23) att välja termen provinsialism i stället för finlandism när han
beskrev de regionala dragen i finlandssvenskan.
Det finns ytterligare drag som man
med visst fog, dvs, om man utgår från att
uppsatserna är tillräckligt representativa,
skulle kunna knyta till en bestämd
region. Exempel på talspråksdrag som
våran/vdrat (4 belägg) och tillbaks (3 belägg) förekommer endast i Uppsalamaterialet. Dessa former förekommer också,
om än i begränsad mängd, i de finlandssvenska uppsatserna, främst i Mariehamn. Det kan också vara värt att notera
att en novation som ordbildningstypen
svenskatimme, historialektion och en ge!skabok (6 belägg) bara verkar förekomma hos Uppsalaeleverna. Tidigare har
exempel som dessa ansetts vara finlandismer. De förekommer också rikligt i FE,
sammanlagt finns ett 20-tal exempel med
engelska-, finska- och historia- som förled. (Att exempel med svenska- saknas
14
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hos de finlandssvenska eleverna beror på
att man i Finland talar om modersmålstimme, -lärare osv.) Det kan alltså finnas
skäl att revidera synen på denna "provinsialism", allt beroende på om den är på
väg att etableras i riksspråket i Sverige.
En annan novation som av allt att döma
ännu inte nått Svenskfinland är att-bortfall i kommer att-konstruktioner. Här har
jag registrerat 3 belägg i Uppsala mot 1 i
Hässleholm.

Slutsatser
Av resultatet att döma kan man dra den
slutsatsen att provinsialismer i svenska
skoluppsatser fortfarande förekommer,
men att de i Sverige kan sägas vara tämligen få. Om man tänker på att det sydsvenska materialet utgör mindre än hälften av uppsatserna (28 mot 80), inser
man att provinsialismer är något vanligare hos de skånska eleverna, vilket väl
inte är någon överraskning. 1 enlighet
med Telemans bedömning har så gott
som alla gymnasieelever anammat normen för den offentliga svenskan, åtminstone när det gäller att undvika provinisialismer. 1 ett enda fall förefaller bruket av
en regional variant vara ett medvetet stildrag, nämligen då en Uppsalaelev i
direkt anföring använder formen rå för
att markera hur då skall uttalas. En
intressant fråga är förstås om alla provinsialismer har samma status. Enligt Westman (1986:31) kan Sydsvenska Dagbladet signalera sin sydsvenskhet genom
formen i fjor och där som formellt subjekt. Av min enkät att döma fanns det 3
av 15, alla i den äldsta åldersgruppen,
som ville bedöma ifjor som ett riksdrag.
Detta visar att somliga människor, förmodligen genom förtrogenhet med ett
visst drag eller på grund av ett vidare

riksspråksbegrepp, är benägna att acceptera vissa provinsialismer som riksspråkliga.
En klassificering av provinsiellt kontra
riksspråkligt är, som jag försökt visa, förknippad med vissa problem, dels subjektiva faktorer vid bedömningen, dels svårigheter att få säkra uppgifter i ordböckerna. SAOL och Svensk ordbok, båda
från 1986, kan t.ex. ge motstridig information. Vad som behövs för att ordböckerna skall kunna ge exaktare upplysningar är förstås mer forskning i gränsområdet riksspråk-regionalspråk, där de flesta
av oss rör sig på osäker mark.

Sverigesvenska - finlandssvenska
Undersökningen visar att det finns en hel
del likheter mellan sverigesvenskt och
finlandssvenskt elevspråk. Gemensamma
drag för det uppsvenska och finlandssvenska materialet är bortfall av preteritumändelsen i fall som börja för "började", formen timma (2 belägg) samt ordbildningstypen engelskalärare. Dessutom kan vi notera att gårdskarl fortfarande är ett ord som kan påträffas bland
yngre människor i Sverige.
Om vi jämför finlandssvenskan med
sydsvenskan visar det sig också här finnas paralleller, t.ex. ordanvändningen
några 'få' (1 belägg i Lovisa). Dessutom
har jag funnit åtminstone 3 exempel på
en användning av initialt där, som överensstämmer med de sydsvenska exemplen. Även användningen av Läraren! (i
Finland liv. Lärarinnan!) är ett drag som
förenar finlandssvenskan med sydsvenskan. En intressant parallell mellan sydsvenska och finlandssvenska är att danskan resp. finskan kan tjäna som stöd för
bevarande av vissa drag, t.ex. av där som

formellt subjekt, men också av en ordföljd som tillåter att objektet skjuts in
mellan verb och verbpartikel. 1 finlandssvenskt elevspråk förekommer flera
exempel av typen Ta boken fram och läs!
Jfr Lombard 1945:29 om sydsvenskan.
Även om likheterna mellan sverigesvenska och finlandssvenska elevers
bruk av provinsiella drag är uppenbara
och har sin naturliga förklaring i ett
gemensamt dialektsubstrat och i äldre
svenska, finns också viktiga och intressanta skillnader. Eftersom utrymmet för
den här uppsatsen inte medger någon
närmare beskrivning av de finlandssvenska elevernas särdrag skall jag försöka ge
en kort sammanfattning av de skiljaktigheter som jag själv finner vara av intresse.
1 det finlandssvenska materialet kan
man vad beträffar de regionala dragen
urskilja åtminstone tre olika kategorier:
utpräglade talspråksdrag: dialektala ord och former, fennicismer och
vissa konstruktioner som inte brukar
förekomma i finlandssvenskt skriftspråk.
Flertalet av dessa drag brukar ha försvunnit i gymnasiet. Denna kategori kan
i fråga om stilnivå jämställas med flertalet sverigesvenska provinsialismer.
stabila drag: ett fåtal former (Jlere,
mänska, besluter), ord, fraser, ordbetydelser (huvudsakligen med paralleller i
finskan) och ett antal syntaktiska egenheter som förekommer hos de flesta finlandssvenskar, både i tal och skrift.
Denna grupp, som är den största, kan
sägas bestå av två stilnivåer: a) ledig stil
och b) saklig stil. Den förra innehåller
ord och fraser som kan förekomma i
skönlitteratur och i tidningsspråkets ledigare stilarter. Den andra består av ord
och fraser som också kan ingå i saktexter
och (ibland) i vetenskaplig litteratur i
Finland.
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3) utpräglade skriftspråksdrag: ord,
fraser och ordbetydelser som verkar tillhöra vuxenspråket mer än elevspråket.
Dessa drag infinner sig ofta först i man
eller på gymnasienivå, vilket gör det
frestande att tala om "prestigedrag". Som
exempel kan nämnas på basen av, sträva
till, senaste/inkommande vecka.
Om vi jämför det finlandssvenska elevspråket med det sverigesvenska märker
vi att provinsialismerna i det förra materialet uppträder med större frekvens och
spridning, ofta utan konkurrens från den
sverigesvenska motsvarigheten. Att provinsialismerna är fler skulle man i och
för sig kunna förklara med att avståndet
mellan närspråk och fjärrspråk (terminologi, se Teleman 1979) är större i
Svenskfinland, där dialekterna har en
starkare ställning. Men det är inte 1 de
dialekttalande områdena, t.ex. Närpes,
man finner de flesta provinsialismerna,
det är i städerna i södra Finland. Det
mest anmärkningsvärda, det som skiljer
de finlandssvenska provinsialismerna
från de sverigesvenska, är att de också
förekommer i den offentliga svenskan i
Finland, främst i tidningsspråket. Det
kan man numera kontrollera med hjälp
av den nya textkorpusen över Hufvudstadsbladet (FISC). Det skulle kunna tolkas som att orden, fraserna etc. inom
kategori 2b och 3 inte uppfattas som provinsialismer i Finland, utan som fullt
normala uttrycksformer också i skrift.
Mönstret för elevernas svenska är alltså
inte riksspråket/standardspråket i Sverige
utan snarare ett finlandssvenskt standardspråk, där ett stort antal "provinsialismer" tillhör normalspråket.
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En ny bok i Sprdknämndens skriftserie

Vrålbedåriskt
En bok om flickslang på trettiotalet av
Ulla-Britt Kotsinas

Av en slump har Ulla-Britt Kotsinas
råkat få tag i en opublicerad lista över
slangord i flickspråk, som ställdes samman 1932 av en då 18-årig skolflicka,
Astrid Brisman. Listan som omfattar ca
650 ord och uttryck med förklaringar,
presenteras här i sin helhet.
Dessutom diskuteras slangens funktioner, kv innorol ler, språkliga kreativitet,
dåligt språk och varför forskarna har trott
sig veta att flickor inte talar slang.
Men först och främst är det en rolig
bok för ordglada människor.
Boken utkommer i sommar och kommer
att kosta omkring 190 kronor.
Sp;åkrd 2194
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Några nyare ord i
svenskan

Bankstödsnämnden handlägger frågor
om statligt stöd till banker och andra
kreditinstitut. 1993

1 följande lista förtecknas ett antal ord
och fraser som uppfattats som relativt
nya i svenskan och som varit aktuella i
svensk dagspress under 1993. En del av
dem finns belagda tidigare men har inte
tagits upp i de nyordslistor som förut
publicerats i Språkvård (nr 1 och 4/1987,
1/1989, 1/1990, 1/1991, 2/1992, 2/1993).
Anledningen till att dessa ord nu har
kommit med är att de ökat i användning
eller fått förnyad aktualitet. Det datum
som anges omedelbart efter ordförklaringen eller senare i artikeln avser det
tidigaste exemplet på ordets användning
i skrift som vi träffat på. Uttalet av ett
ord anges i förekommande fall 1 en hakparentes efter uppslagsordet. Ordets betoning anges, där så behövs, med en
punkt under vokalen i den stavelse som
är starkast betonad. Liksom i de tidigare
nyordslistoma anges slutligen också nyordens eventuella motsvarigheter i danska och norska.
Synpunkter från läsarna på ordens
ålder, betydelse och användning tas
gärna emot. Listan är sammanställd och
redigerad av Lena Moberg.

Barnombudsmannen, förkortat BO, ny
myndighet, inrättad 1993; bevakar
barns och ungdomars rättigheter och
intressen med utgångspunkt i FN:s
bamkonvention. Samma benämning
dock använd tidigare dels på viss verksamhet inom Rädda Barnen, dels som
rubrik på en insändarspalt för barn i
Expressen. Regeringen planerar att i
höst lägga fram förslaget om att inrätta en särskild harnomhudsman. SvD
30/9 1992 [no. Barneomhudet]

alujobba arbeta inom projektet Arbetslivsutveckling (ALU). NN, 46 år,
badade redan som skolbarn i badhuset. Nu alu-jobbar han med att reparera det. DN 29/12 1993
arbeta vitt De seriösa krogägarna får en
ohållbar situation om andra kan konkurrera med obetalda skatter och avgifter och låghetald arbetskraft. - De
som arbetar 'vitt" löper stor risk att
slås ut. DN 11/3 1993
18
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barnsexturism På torsdag 1. .1 ger regeringen rikspolisstyrelsen i uppdrag att
finna former för ett samarbete med
polisen i turistländer där harnsexturism florerar. DN 11/12 1992
benchmarking [eng. uttal] 1991. Begreppet "benchmarking" växer med
våldsam kraft fram i medvetandet hos
svenska företag. Det handlar om att
systematiskt identifiera amgångsfakrorer hos de bästa företagen och praktisera dem i den egna verksamheten,
för att uppnå bästa resultat. SvD 14/4
1993 [amer. eng. benchmarking; no.
benchmarking] - benchmarking-teknik Förnyelseft)nden och Civildepartementets Utvecklingsgrupp har tagit
initiativ till att utveckla en arhetsniodell, "Framgångsanalys", vars grundidé baseras på den s k henchrnarkingtekniken. Aktuellt från statens fömyelsefond 3- 4/1993
bläddra ny användning i betydelsen
'växla mellan olika TV-kanaler'. Ju
fler kanaler vi fått, desto vanligare har
det blivit att folk använder televisionen till att bläddra fram och tillbaka

mellan programmen på jakt efter det
som för ögonblicket ger bästa utbytet.
DN 16/8 1993 (jfr zappa)
BO se Barnombudsmannen
ekoförsvar Ekoförsvar eller ekosabotage är ett nytt fenomen inom svensk
miljörörelse. Namnlistor cirkulerar
där människor lovar att med direkta
aktioner stoppa Oresundshron eller
nya motorleder i Stockholm. 7. . .1
Ekosabotage har hittills förekommit i
form av åverkan på vägmask/ner,
sko gsmaskiner i Norrland, spikar i
träd som ska avverkas och förstörda
skyltfönster. DN 8/8 1993 efter eng.
eco defencel
ekosabotage se ekoförsvar
elektroniskt spår Allt fler människors
förehavanden på arbetet och fritiden
registreras timme för timme i olika
datorer. Med de elektroniska korten
har vi fått det elektroniska spåret.
Uppgifter dygn för dygn om en persons fö,fiyttningar i tid och rum,
inköp, hankuttag, hotellvistelser, telefonerande och så vidare lagras i olika
datorarkiv. DN 19/11 1993
e-post elektronisk överföring av meddelanden mellan datoranvändare. 1992.
Det nya hrevhäraravtalet 7.. .1 öppnade
verkligen alla slussar får elektronisk
postbefordran, s k E-post som kan
sägas vara en förlängning av föxens
räckvidd. 7.. .7 E-post finns redan nu
hos många företag och i begränsad
omfattning hos privatpersoner. SvD
18/10 1993 [efter eng. e-mail; da., no.
e-post; termen e-post rek, av Nordiska
språksekretariatet 19921
etnisk renhet Sjukliga fixeringar vid
etnisk renhet, isolering, revirtänkande

och rädsla för det främmande. DN
21/7 1993 - etnisk rensare Nu efter
valet, som hojkottades av de röda
khmererna, börjar hetsen och våldet
igen. Alltfler i'ietnameser flyr och Pol
Pot stoltserar som etnisk rensare. DN
13/6 1993 - etniskt ren Eftersom
etniskt rena stater inte finns och aldrig
har funnits leder denna strävan oundvikligt till inkapsling i konstgjorda
politiska och administrativa formationer. DN 21/7 1993 (jfr etnisk rensning
i nyordslistan i Språkvård 2/1993)
fallskärm ökad användning under slutet
av 1980-talet och början av 1990-talet
i en ny betydelse 'större avgångsvederlag' (genom påverkan från eng.
golden parachute 'gyllene fallskärm');
nu också i en vidare betydelse 'försäkring'. Tidningen Upp och ner 1 ... ! har
gjort en förtjänstfull sammanställning
av innehållet i några fallskärmar. DN
31/8 1986. Fords återförsäljare har
hötjat sälja bilar med "fallskärm".
Aterköpsförsäkringen ger kunden kontantinsatsen (minus 2500 i självrisk)
tillbaks om han/han [så!] drabbas av
arbetslöshet eller olycksfall och vill
lämna tillbaks bilen. SvD 27/3 1993
[no. fallskjerml
faxterror En 37-årig man har åtalats för
faxterror mot invandrarverket. När
mannen skickat I0-15 kilo fax och
faxarna proppats igen fick verket nog
och polisanmälde honom. DN 7/5
1993 - faxterrorist person som utövar
faxterror. 1993
fel i uttr. [inte] vara [helt] fel Här är
varm korv helt fel. DN 12/7 1993. NN
är den sexigaste bruden i klassen, så
det vore inte fel att komma till där. A.
Skantze, Grattis Gud, 1993 (jfr rätt)
Spa'krdd 2194
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flow [eng. uttal] Flow har man alltså när
man sysslar med någonting som får en
att känna sig alldeles f.b-t bra! (Ar det
inte just det som på ungdomlig svenska kallas "flyt" ?). DN 28/10 1990.
Det handlar om flow, när man med
hela sin förmåga koncentrerar sig på
något, tiden försvinner och euforin
inträder. Man blir lycklig. SvD 17/2
1993 [eng.flow 'flöde, tillströmning']
fryshusavdelning 1 fredagens DN kommenterade hon kritiskt så kallade
"fryshusavdelningar" för personer
som lyfts bor från sin gamla arbetsgemenskap och inte längre har några
arbetsuppgifter. DN 20/12 1993
fundamentalism ökad användning under
slutet av 1980-talet och början av
1990-talet, också i icke-religiösa sammanhang - fördelningsfundamentalism De främsta drivkrafterna för det
nya missni/esparti med socialistiska
förtecken som planeras till våren tycks
vara fördelningsfundamentalism och
politikeiförakt. DN 24/1 1990 - landstingsfundamentalism 1993 - marknadsfundamentalism Ar det önskvärt
att Afrika flyttas upp till de rika ländernas produktions- och konsumtionsnivå? 7.. .1 NN . varnar för att låta
marknadsfundamentalismen" diktera
histåndsdehatten. SDS 1 3/1 1993 [no.
fundanientalismel
11

gasa, gasning ny användning. "Gasning", det vill säga sniffning av hutangas, sprider sig som en farsot på
Malmöskolorna just nu. 7. . .7 Det är
vanligast med gasning i 12-13-14årsåldern. / vissa områden i Malmö
har polisen dock hittat JO-åringar som
gasar. SDS 15/6 1993
gender [ie-1 könsroll. Vill också påpeka
20
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att svenskan tycks ha begå vats med ett
nytt ord som tidigare fanns i engelskan. Det gäller "gender", vilket används allmänt i svenska biståndskretsar sedan flera år tillbaka. / den tidigare citerade annonsen i Lediga
Uppdrag söks en "rådgivare i genderfrågor. 7. . .7 1 svenskan tycks det motsvara ungefär 'könsroll', det vill säga
kön i ett socialt perspektiv. Språkvård
4/1993, s. 7
gula läget se läge
glastak ny användning i bildlig betydelse. Glastaket sitter lägre än man trott,
enligt en studie från amerikanska
arbetsmarknadsdepartementet.
Termen "the glass ceiling" är allmänt
vedertagen som samlingsord för de
osynliga barriärer som hindrar kvinnor och minoritetsgrupper från att nå
toppen i företagen. SvD 11/8 1991.
Bortsett från att mycket få kvinnor når
över glastaket till de verkliga toppjohben, har kvinnor i allmänhet en mer
avspänd inställning till hierarkier.
Expressen 23/5 1992
glödvandring ceremoni som innebär
vandring över glödande kol. "Jag har
gått över glöden sju gånger i kväll.
Det är något som alla borde pröva.
Man känner sig så glad och modig
efteråt." Ceremonin samlade ett 20-tal
deltagare i den råkalla sommarnatten.
An så länge är glödvandringar en sällsynt företeelse i Sverige. Men i USA
har över en halv miljon människor
deltagit i "firewalks" sedan mitten av
70 -talet. DN 25/7 1993
grammofonkusk Vad är grammofondans egentligen? - Dans till grammofånskivor helt enkelt. Har ni diskjockey också? - Ja, men Hasse (Al-

fredson) fodrar den svenska termen
grammofonkusk. DN 23/10 1992

gripa läget se läge
grunge [eng. uttal] ungdomlig musik-

och klädstil, där man medvetet eftersträvar att ge ett vårdslöst och sjabbigt
intryck. Det vi fär höra denna söndag
är vuxen-grunge. 1. .1 John Hyatt gör
sin enda Sverigespelning på Stockholms nyaste rockscen, Palladium. DN
12/10 1993. Grunge är alltså det nya
modet som startade som ett anti-mode:
lumpiga kläder, bakvända mössor,
gärna oknutna kängor. Man ska se lit
som om nån har snott ens enda spegel,
ungefär som en uteliggare. DN 8/1 1
1993 [amer. eng. grunge; da. grunge,

no. grönsjl - grungig som kännetecknas av grunge. Högsta mode i hiphopkretsar, bland dem som virkat sig en
rastafari-frisyr, som vill se ut som
grungiga rock'n roll-pirater, och som
hoppas vara ha/la över huvud taget.
DN 3 1/12 1993 [jfr amer. eng. grungy

'sjabbig, skitig']
gärningsmannaprofil När lasermannen
häijade som värst beslöt polisledningen sig för att göra en så kallad gärningsniannaprofil. Metoden har utarbetats av den amerikanska FBI-polisen och används framtår allt i jakten
på niassmördare. En psykolog och tre
erfarna poliser fick uppdraget att sammanställa och analysera polisens spaningsmaterial och efter hand som
arbetet pågick växte successivt en personlighet fram bakom dåden. DN 1/7

1993 - gärningsmannaprofilering
arbetsmetod i syfte att få fram en gärningsmannaprqtil. 1993
huligan ökad användning (jfr fothollshuligan

i nyordslistan i Språkvård

1 / 1990) - kulturhuligan Vänsterpartiet har utsett Jäifälla till kulturhuligan eftersom kommunen satsar minst
på kultur av alla kommuner i Storstockholm. SvD 16/6 1993 - operahuligan Föreställningen liknade en
hockeymatch där publiken pratade,
prasslade med papper, hostade och
bytte platser i ett. / .1 Eftersom dessa
människor uppenbarligen inte bryr sig
mycket om fåreställn ingen kanske det
räcker med att .rpela upp bandade
fåreställningar på video. På så sätt
sparar Operan pengar och vi slipper
operahuliganerna. SvD 27/6 1993 -

teaterhuligan teaterbesökare som
genom tillrop, visslingar o.d. ingriper
störande i en föreställning för att
påverka publikens och kritikernas uppfattning om den. 1984 (om ryska förhllanden)
högupplösnings-TV television vars bild

har hög upplösning och därför är speciellt skarp, skarp-TV. Ska man säga
högupplösningsteve" eller "högskärpeteve"? SVAR: "Högupplösningsteve" är den mest precisa och fackmän
emellan den mest korrekta termen.
Skarpteve" är en bättre populär term
än "högskärpeteve". TNC-Aktuellt
3/1992 [efter eng. high definition TV;
da. hØjdefinitions-tv; jfr skarp-TV i

nyordslistan i Språkvård 2/19921
indie, indiepop INDIE ... kortform av
Independent. Från höijan en engelsk
term som betyder oberoende, använd
inom popmusiken får musik från små
skivbolag. Med tiden har dock musiken på dessa småholag kommit att ses
som en särskild genre, så kallad indiepop, och den används nu vitt och brett
utan minsta krav på något oberoende
från storholagen. DN 31/12 1993
S1,-4k4,l 2194
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klassvandra övergå till annan socialgrupp. Det fin/IS bara två sätt för britterna att avancera i detta grymma
sällskapsspel. Det första är att klassvandra genom in gifte och i enstaka
fall genom eget slit. DN 4/4 1993 klassvandring övergång till annan
socialgrupp. Säkert har många av 80talets juppare gått på pumpen, men en
misstanke är att det bara är klassvandringens pendel som slagit tillbaka. DN 23/1 1993 (jfr klassresa i
nyordslistan i Språkvård 2/1992)
kulturhuligan se huligan
köpvideo Lägg en videorulle under julgranen, föreslår DN:s videokrönikör
Mårten Blomkvist. Under året har
köpvideon fått ett genombrott. Försäljningen har ,förduhhlats. DN 20/12
1993
landstingsfundamentalism
mentalism

se

fuiida-

läge ökad användning i vissa uttryck gripa läget skaffa sig kontroll över
situationen. Vad som än är föl/et
måste Boris Jeltsin försöka gripa
läget. Fortsatt semester är inte tillrådhg. DN 27/7 1993 - gula läget acceptera rådande situation. 1992 (tidigare
inom det militära). Man måste emellertid "gula läget" och acceptera att
vi sitter i en koalitionsregering, menar
NN, som tidigare hotat att rösta emot
vårdnadsbidraget i riksdagen. Det gör
hon inte längre. DN 1/7 1993
marknadsfundamentalism
mentalisni

se

funda-

miljöbomb Gamla soptippar är tickande
miljöhomher. Ingen vet vad som finns i
deras inre. DN 8/5 1988. Det tickar en
miljöhomh i svenska hus. Tusentals
22
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toll giftiga tungmetaller sprids i naturen varje år i samband med att gamla
byggnader rivs. DN 8/3 1993 [da., no.
miljØhomhe]
mingla under angenäma former röra sig
bland många människor. På Grev
Ture gatan finns tr4/fiunkten för de
övervintrande yuppisarna. På fredagseftermiddagen min glar de vid bardiskarna, mäklare, bankfr4k och reklamfolk. Dricker öl eller mineralvatten,
diskuterar och umgås. DN 5/6 1993
[av eng. mingle (with) 'blanda sig
(med)'] - mingling På Lido samsas
hippkulturen med folk som inte går på
klubb i vanliga fall. Det är mer proffs
på Lido, mer min gling än på Spirit
eller Akvarium. DN 16/6 1990
Mitthögskolan Mitthögskolan, som från
och med den 1 juli är namnet på högskolorna i Sundsvall/Härnösand och
Östersund, har i dag ett ,förskningsanslag på 6,4 miljoner kronor. SvD 23/3
1993
mulla Svenska konsumenter föredrar
jordiga morötter fram får dem som är
tvättade. Men all jord har inte den
"naturligt" svarta färgen. Den kan i
stället vara grå gul och lerig. Då tvättar odlaren bort den jöla joiden och
smutsar sedan ner morötteriia igen
med svart mull. Samma sak sker med
potatisen. Dell här processen kallas
mullning och är väl känd bland odlare
och grönsaksgrossister. / ... 1 de som
mullar, det vill säga återsmutsar sina
morötter eller sin potatis, har låtit bli
att intormera oss om det. DN 14/2
1992 - mullad Ibland får lyssnaren
höra de mest egendomliga saker i
radio. Som att det i Bryssel sitter en
välhetald svensk EG -ambassadör som

med allvarlig hetta kräver att svenskarna fritt ska få köpa något som den
vanlige medborgaren aldrig hört talas
om: nämligen "mullade morötter".
DN 6/10 1993 - mullning se mulla
målvakt ny betydelse. Sista stadiet i en
överhelånad fastighets liv kan alltså
innebära en utdragen jakt på någon
ansvarig. 7. . .7 Etier en lång tids utredning döms kanske någon till ett kortare straff. Ofta en så kallad må/vakt. En
må/vakt är en person som fått en mindre del av intäkterna för att ta risken
att bli straffad. Den verkliga hjärnan
bakom brottet går fri. DN 15/12 1992.
noll i uttrycket årskurs noll Sexårsverksamheten i Stockholms stad, som på
försök startade i höstas, fungerar bra.
7. . .7 Det tycker de flesta förskollärare
som tar hand om barnen i årskurs
noll, enligt en preliminär delrapport i
en omfattande utvärdering av den
sko lförheredande verksamheten för
sexåringar. SvD 6/4 1993 - nollklass
En del kallar sexårsverksamheten för
0-klasser. Men det vill man inte göra
på Kvarnhackaskolan. - Ingen vill bli
betraktad som en no/la, säger NN. DN
20/8 1992
nollåtta skämtsam benämning på [person från] Stockholm (dvs. riktnummerområde 08); ökad användning som
förled i sammansättning under 1990talet. Och nollåttorna, seglarna från
riktnummerområde 08, Stockholm. AB
13/7 1984 - 08-dominans Kritiken
mot 08-dominansen i fp-ledningen har
uppenbarligen påverkat partiets valheredning. SvD 31/8 1993 08-perspektiv Det är också viktigt att vi inte
anläg ger ett 08-perspektiv på frågan
7. . .7 Att själv få välja husläkare känns

lite konstigt i Norrland. Problemet är
ju att rekrytera läkare över huvud
taget. DN 14/8 1992 - 08-semester
Han 7. . .7 gör upp ett givande program
tår fyra dagars 08-semester. SDS 27/5
1990
närpolis Stockholmspolisens svar på den
ökande brottsligheten heter "närpoliser". Polisorganisationen i Stockholms län skall stöpas om från grunden, så att poliserna bättre lär känna
det område dar de arbetar. Tanken är
att länet skall delas in i 60 närpolisområden med egna näipolislokaler. 1
områdena skall i genomsnitt 30 nä/poliser arbeta. SvD 10/12 1993 [da. nrrpoliti]
nätverka Hon påpekar att många grupper kallar sig nätverk trots att de är
hierarkiskt styrda. Att "nätverka" är
ett arbete i sig om vi ska ta idén på
allvar, säger hon. DN 17/1 1993 nätverkare Nätverket Centernej till
EG/EU har etablerat sig i landets alla
va/distrikt och i 40 procent av kommitnerna. 7. . .7 Att det skulle vara en fördel för miljön i vårt land - eller för
Europa - att Sverige blev medlem finner nätverkarna befängt. SvD 23/6
1993 [da. netvcerker] - nätverksbyggare Handledning får "nätverkshyggare". 7.. .1 Frågetecknen kring nya
nätverk är många. Vilka är lämpliga
byggmästare när ett nätverk ska byggas upp? Vetskap 17/1992 - nätverksekonomi Det nya näringslivet
efterfrågar ekonomer av en ny sort,
menar man. Det är ekonomer som är
kunniga i den "nätverksekonomi" som
håller på att ersätta den gamla fabriksekonomin i hela Västeuropa.
Nätverksekonomin kännetecknas av att
varu- och tjänsteproduktionen sker i
Spkråd »y.i
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många separata enheter som samspelur i nätverk. Vetskap 12/1992
operahuligan se huligan
pc förkortning för eng. political correctness, politically correct, se politiskt
korrekt
pigdebatt debatt om eventuell avdragsrätt för köp av hushållstjänster. Det
går att få städhjälp för 50 kronor i
timmen redan i dag. Svart. Det visar
DN Konsuments marknadsundersökning med anledning av den så kallade
pigdehatten. Enligt ett förslag från kds
skulle arbetslösa ungdomar få mellan
55 och 60 kronor i timmen för att utföra hushållsarbete. DN 30/6 1993
pk förkortning för politiskt korrekt, se
detta uttryck
politiskt inkorrekt se politiskt korrekt
politiskt korrekt Uttrycket politiskt korrekt, eller PC som de mest initierade
säger, har snabbt smugit sig in i svenska språket. 1. . .1 Det här är inte politiskt korrekt, säger Iedarskrihenten i
Aktuellt, men jag tycker att facket är
skadligt för Sverige. / .1 Alla pratar
om politiskt korrekt, men vad står
uttrycket för egentligen? 1 USA har
debatten mellan "politiskt korrekta"
vänsterintellektuella och "politiskt inkorrekta" värdekonservativa pågått
länge. Uttrycket användes första
gången 1975, när en kvinnoorganisation talade om att verksamheten skulle
gå "i intellektuellt och politiskt korrekt riktning". Det anammades snart
av andra radikala grupper. Gratistidningen Boulevard nr 4, vintern 1993.
POLITICAL CORRECTNESS - politiskt korrekt (PK) Ordet har olika
betydelse, beroende på vem som
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använder det. Välj mellan: 1) Termen
PK har uppjönnits av konservativa för
att trivialisera och misstänklig göra
feminismen, etnisk jämlikhet och
andra politiska strömningar, 2) PKåsikter står för allt som den vita
medelklassen fruktar eller 3) PK är en
form av språklig, social och sexuell
McCarthyism. Den predikar tolerans,
men praktiserar motsatsen. DN 31/12
1993 [da., no. politisk korrekt]
Post- och telestyrelsen central förvaltningsmyndighet inom post- och teleområdet, inrättad 1993
prisa ny användning i betydelsen 'utdela
pris'. Engelsk hårdrocksdam prisade
Clawfinger. - Vanessa Wani'ick 1 ... !
på kort visit för att leda prisutdelningen vid svenska Zeppelingalan. DN
8/1 0 1993
rota renovera, bygga om och bygga till.
Att rota skyskrapor. Anpassning till
90-talet. Byggindustrin 1/1994 (ordet
bildat till benämningen ROT, förkortning för renovering, ombyggnad, tillbyggnad)
rucolasallad el. -sallat småbladig salladssort av italienskt ursprung. 1 kruka
Rucolasallat. SvD 9/9 1993 (ital.
rucola)
russindisko skämtsam benämning på
pensionärsdans. Han .1 har som förmodligen ende forskare i landet föstnat Jo... fenomenet pensionärsdanser,
eller russindiskon som de på skämt
kallas ibland. SvD 11/2 1994
/0.

ryggsäck ökad användning i bildlig
betydelse - bära med sig i ryggsäcken. Hon är strängt uppfostrad, dotter
till en pastor primarius. Det här hon
förstås med sig i ryggsäcken hela livet.

Det handlar om skuld, skuld, skuld.
SDS 22/4 1993 - lägga av sig ryggsäcken Konkurrerande flygbolag är
upprörda över att det är så lätt att
flyga vidare efter en konkurs, som
trollar bort skulder. - Javisst, de lägger av sig rvggsäcken. SvD 3/5 1993

höjd skatt på miljöfarliga utsläpp, och
vips så försvinner miljöproblemen
samtidigt som fler får jobb. Det låter
ju nästan för bra för att vara sant 1. .1
Men faktum är att allt fler 7. .1 talar
allt oftare om skatteväxling. SvD 7/12
1993

ryssfemma tabletter med anabola steroider som smugglas in från det forna
Sovjetunionen. Sedan Sovjetunionen
föll samman har det kommit ett stort
och billigt utbud av preparat bland
annat från de baltiska länderna. Så
kallade ryssfeninior med metandienon
kan nu köpas för en tioöring per
tabl ett. 1. . .1 Och marknaden är enbart
svart. SvD 29/6 1992

Smittskyddsinstitutet ny myndighet, inrättad 1993.

rätt i uttrycket alltid vara rätt. Att stå
ensam mitt i nattens stillhet och plaska
sig igenom avfallet efter ett jättekalas
är alltid rätt. Luther får sitt och samtidigt gör man något åt den kommande
morgonen. DN 12/7 1993 (jfr [inte]
vara [helt] fel, se fel)
Sametinget ny myndighet som skall
verka för samisk kultur, inrättad 1993
[no. Sametinget]
scendykning benämning på ett speciellt
beteende vid popkonserter som innebär att någon (ofta ur publiken) kastar
sig från scenen ut bland publiken.
STAGEDIVING - engelska för scendykning. Et modern dansstil som
praktiseras på högljudda konserter
med ung publik. Principen är enkel:
man ska upp på scenen och sen hoppa
ner i puhlikhavet därifrån, helst innan
vakterna hinnerfram. DN 3 1/12 1993
skatteväxling 1992. Skatteväxling är det
nya modeordet inom miljöpolitiken.
Det betyder sänkt skatt på arbete och

spetsforskning avancerad forskning inom ett visst område. Stiftelserna, som
får totalt 10 miljarder, kan börja dela
ut pengar till spetsforskning den 1juli
1994. DN 4/6 1993 (jfr även spjutspetsforskning) - spetsforskningscentrum koncentration av ett antal
forskargrupper som bedriver avancerad forskning och som därför har en
speciellt framskjuten position inom sitt
forskningsområde. 1993 [motsv. eng.
centre of excellence]
spjutspetsforskning spetsforskning (se
detta ord). Lund vill ha spjutspetsforskningen. Skapa ett fristå ende institut för avancerad ftnskning i Lund.
Här finns unika förutsättningar för att
bedriva forskning av betydelse för
Sveriges utveckling som industrination. Vetskap 14/1992
Språk- och folkminnesinstitutet ny
myndighet, inrättad 1993 (se även diskussion av namnet i Språkvård 3 och
4/1993)
stagediving [eng. uttal] scendykning, se
detta ord. 1992
Statens institutionsstyrelse central förvaltningsmyndighet för särskilda ungdomshem och LVM-hem, inrättad
1993
teaterhuligan se huligan
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tjänstekvinna ny användning i betydelsen 'kvinnlig tjänsteman'. 1982 (i finlandssvenska sammanhang). En rådgivare i genderfrågor som ska arbeta
med stöd till kvinnorna inom kooperationen, med placering på den kooperativa huvudorganisationens 1.. .7 kvinnoavdelning (3 tjänstekvinnor). Lediga
Uppdrag inom SIDA och FN 1 4/1 993
(se även diskussion av ordet i denna
betydelse i "Insändare" i Språkvård
4/1993)
transmogrifiera förvandla [till ngt groteskt] Man sysselsätter sig med 7. . .7
diverse tomt riksdagsmummel som
transmogrfierats till hyllmil av arkivbe ständigt papper. P. Englund,
Förflutenhetens landskap, 1991 lav
eng. transmogr(fyl
vitt i uttrycket arbeta vitt, se arbeta vitt
zappa växla mellan olika TV-kanaler,
"bläddra". 1989. Det amerikanska
fenomenet "zapping" , att göra ständiga kanalhyten och därigenom följa

flera program på olika kanaler samtidigt, har nu blivit en vana också bland
svenska ungdomar. 80-90 procent av
skolbarn en och ungdomarna zappar
ofta eller ibland och en tredjedel tittar
regelbundet på TV på detta sätt. DN
7/12 1989. Jag har då aldrig "zappat"
till en annan kanal. Jag bläddrar,
byter eller möjligen switchar mellan
kanalerna. Brev till Språknämnden
från språkstuderande 1993 [av eng.
zap i samma betydelse] - zapping
1987 (då i fråga om möjligheten att
spola förbi ointressanta avsnitt på
video) el. (hellre) zappning [eng. zapping; da. zapningl
åldringsbomb Åldringshomhen en myt.
- Den demo grafiska bomben är en
myt, hävdar NN 7.. .7 Han förkastar
talet om åldersexplosionen och en
därmed ökande försörjningshörda.
Bilden av den snart exploderande
bomben uppstår när man enögt bara
ser på den ena änden av hefölkningspyramiden, menar han. DN 19/8 1992

TACK, alla som har tipsat oss om nya ord och uttryck! Några känner antagligen
igen sina bidrag i årets nyordslista, medan andra kan undra varför inte deras tips på
nyord fått en plats i listan. Men som de flesta säkert förstår ryms där bara en bråkdel
av allt som registrerats under föregående år. Mycket visar sig vid närmare granskning
inte vara så nytt som man tror. Annat kan vara så fackbetonat eller speciellt att det
bara är av intresse för ett fåtal av läsarna. Alla ni som har delat med er av era iakttagelser till oss kan i alla fall vara säkra på att era upplysningar på ett eller annat sätt
kommer till användning i vår nyordsverksamhet och i det allmänna sprkvårdsarbetet.
Vi hoppas få höra av er också i fortsättningen!
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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.

Vem är i 50-årsåldern?
Vilken är den korrekta betydelsen av följande mening: "Han är en man i 50-årsåldem."
Betyder det att han är mellan 50 och
59 år gammal eller betyder det att han är
omkring 50 år, dvs, strax under eller
strax över 50 år?
Lars Ring, Kista
Svar:
En mening som "Han är i 50-årsåldern"
bör nog närmast tolkas som att personen
är omkring 50 år gammal.
Det tycks dock finnas de som anser att
uttrycket borde avse åldern 50-59 år.
Men om man tänker efter i vilka sammanhang uttrycket används så är det ju
när man inte är riktigt säker på den exakta åldern utan anger ett närmevärde. Vi
menar alltså att den rimligaste tolkningen
är 'runt 50 W. Man få dock räkna med
att marginalerna runt 50 kan vara olika
vida för olika människor.
Margareta Westman

Är det vedertaget att skriva och säga
besikta? Jag har svårt att acceptera misshandel av ord och blev ytterst förvånad
över att du inte skrev hesiktiga.
Virve Hedberg
Svar:
Svenska Akademiens ordlista anger både
besikta och hesiktiga utan att markera
någon stilskillnad. Verbet besikta tas
också upp i Språknämndens bok "Nyord
i svenskan från 40-tal till 80-tal". Det
började användas i synnerhet i samband
med bilar redan på 1960-talet, och i nyordsboken rekommenderas den kortare
formen.
En ren parallell finns i ordparet förplikta och förpliktiga som också båda är
upptagna i Svenska Akademiens ordlista.
Detta är ju en allmän språklig företeelse att långa ord som är vanliga gärna förkortas. Vi säger ju numera bil och buss
hellre än autornohil och omnihuss.
Margareta Westman

Tvåtusen eller tjugohundra?
Får man skriva besikta?
1 nr 4/1993 av Språkvård läste jag Ditt
svar till Birger Drake, Göteborg. Han
hade synpunkter på och.
Du illustrerade Ditt svar med bl.a. Vi
måste låta besikta bilen och få bromsarna kontrollerade.

Jag minns inte vem, eller vilken institution, som först började oroa sig för hur
nästa århundrade skulle hanteras i språket. Att det var under tidigt åttiotal,
eventuellt sent sjuttiotal, har jag dock
klart för mig.
Att det inte var bra att säga år tvåtusen
Sjn4,/ 2194
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ansåg denne svenskans vaktkonstapel
vara helt uppenbart. Varför? Jo, därför
att då skulle man i konsekvensens namn
vara tvingad att använda så klumpiga
konstruktioner som tvåtusenetthundraett
om år 2101.
Därför, ansåg vår språklige ombudsman, skulle det vara bra om vi redan nu
(cirka 120 år innan "problemet" uppstod)
vande oss vid det smidiga och logiskt
invändningsfria tjugoetthundraett, så att
vi skulle vara beredda när den stunden
kom. Språksamvetsmannen hade tydligen en hög uppfattning om läkarvetenskapens möjligheter att ge oss ett långt
liv.
Argumentationen är inte lysande, men
troligen representativ för halvofficiella
tyckare med skrivklåda och wiss besserläggning. Till min glädje märker jag nu
att spontananvändning av sådana konstruktioner som år tvåtusenåtta eller tvåtusentjugo blir alltmer vanlig. Ofta är det
oförvillade själar som är mera intresserade av verkliga problem än av unkna formalia som uppträder på detta oansvariga
sätt.
Jag har haft anledning att diskutera det
här med en del företrädare för "tjugohundraskolan" och de förstår varken
argumentet att det är långt till år 2100, då
de "verkligt svårartade problemen" sätter
in, eller synpunkten att det är i dag vi ska
ha ett fungerande språk och inte i en
avlägsen, oviss framtid. "Det är väl bra
att vara ute i tid" lyder deras lama försvar, eller "om vi arbetar för framtidens
språk här och nu så ger vi dagens ungdom en fast språklig grund att stå på, så
att den kan möta morgondagens problem
med styrka och tillförsikt". Det är möjligt att det senare citatet gjorts något
mera floskulöst än det ursprungligen var.
Fan vet, förresten. Det är nog ett korrekt
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citat. Det har en stark ombudsmannaprägel.
Hur som helst, ska man bekymra sig
om bagateller så är detta just en sådan
bagatell som man skulle kunna lägga lite
energi på. Om inte annat så för att diskussionen kring den ökar medvetandet
om, och vaksamheten mot, de mer eller
mindre allvarliga kränkningar vårt språk
och tänkande utsätts för av våra ställföreträdande samveten. Jag håller på tvdtusen ett!

1 dag hörde jag Görel Thurdin (c)
använda den smidiga ellipsen år tjugotio
om 2010. Det kan tyckas vara lösningen.
Det är bara ett litet problem: försök med
2000 eller 2001!
Gunnar Englund, Granhergsda/

Svar:
Det är faktiskt påfallande att Gunnar
Englund i sin argumentation inte alls berör den fråga han inledningsvis tar upp.
Kärnan i problemet är ju att med nästa
sekelskifte inleds både ett nytt århundrade och ett nytt årtusende, och att man
kan behöva skilja mellan de perioderna.
Själva årtalet är inget problem: år tvdtusen eller år tjugohundra är lika tydliga
uttryck.
Men om man säger t.ex. att jordens
lager av kol kan komma att räcka halva
tvåtusentalet eller halva tjugohundratalet,
då blir det en skillnad på ca 450 år! Med
tvdtusentalet skulle man alltså avse hela
perioden från år 2000 till år 2999, med
tjugohundratalet skulle man avse perioden från år 2000 till år 2099. Det är därför vi språkvårdare anser att det instundande seklet bör kallas tjugohundratalet.
För övrigt är det också så att många
historiker och arkeologer säger tiohundratalet, just för att vara tydliga.
1 många andra språk klarar man skill-

naden mellan årtusende och århundrade
genom att använda ordningstal och kalla
t.ex. det nuvarande seklet för tjugonde
århundradet och nästa för tjugoförsta
århundradet. Det finns ju faktiskt också
ett amerikanskt filmbolag som heter
Twentieth Century Fox. Men det uttryckssättet har vi inte för vana att använda på svenska. Man säger normalt
inte artonde århundradet när man menar
1700-talet.
För övrigt finns en tendens i både tyska och engelska att slopa ordet för hundra och säga bara t.ex. neunzehnvierundneunzig respektive nineteen ninetyfour
när man menar 1994. Gör man likadant i
fortsättningen så kallar man år 2015 för
zwanzig]iinfzehn respektive rwenty fifteen, alltså uttryck med 'tjugo' i.
Det kan ju tänkas att vi övertar den
vanan och mer alltmänt börjar säga t.ex.
dr tjugo femton. Det finns tydligen folk
som redan uttrycker sig så.
Slutsatsen är i alla fall att vi inte känner till någon bättre beteckning på svenska för nästa århundrade än tjugohundratalet. Byråkratiskt? Nej, det är snarare praktiskt.
Men själva årtalet kan man som sagt
kalla för dr ts'dtusen, om man tycker så.
Det låter onekligen lite mer historiskt
vingomsusat och magiskt än det prosaiska tjugohundra.
Margareta Westman

Sverigebilden
1 en sammanfattning av Styrelsens för
Sverigebilden första verksamhetsår 1992/93 - förmodligen också i originalet
- talas orn sverigeinformationen i utlandet, enhetlig sverigehild, sverigekataloger och brett sverigeintresse. Mig stöter
det mycket att se ordet Sverige stavas

med litet s i dessa sammansättningar. Jag
förstår inte varför man inte skrivit informationen om Sverige i utlandet, en
enhetlig bild av Sverige, kataloger över
Sverige och brett intresse för Sverige.
Tydligen har man påverkats av den nya
myndighetens beteckning, vilken dock
också syns mig något diskutabel ur
språklig synpunkt.
Dessutom vill jag fråga om inte begreppet Sverigehild har en något annorlunda betydelse än bilden av Sverige liksom att begreppet Sverigeinformationen
något skiljer sig från begreppet informationen om Sverige osv. De olika uttrycken är sålunda inte helt synonyma, enligt
min uppfattning. Har jag rätt?
Hugo Hegeland
Svar:
Vi är helt eniga om att ord som Sverigeinformationen, Sverigehild, Sverigekataloger, Sverigeintresse bör skrivas med
stor bokstav. 1 "Svenska skrivregler"
säger vi på s. 57 under rubriken "Sammansättningar med egennamn":
"Om förleden i en sammansättning är
ett egennamn som har kvar sin namnkaraktär, skrivs sammansättningen med
stor bokstav
Och resonemanget fortsätter på s. 58:
"Om förleden har förlorat sin karaktär
av egennamn skrivs sammansättningen
med liten bokstav."
Här föreligger alltså en flagrant avvikelse från regeln, desto mera olycklig
som man uppenbarligen är ute efter att
marknadsföra Sverige som turistland och
på andra sätt.
Den invändning som kan förutses är
att sådant här inte spelar någon roll eftersom verksamheten gäller utlandet. Mot
detta kan då hävdas att i prioriteringsgrupp 1 av utländska länder som ska välsignas med insatser finns Norge, Finland
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och Danmark förutom Tyskland. Svenskt
material kan bli läst i våra nordiska
grannländer och utan tvivel kan man
räkna med att ett eller annat ögonbryn
höjs eller löje väcks av dessa ansträngningar att främja sverige. Så anspråkslöst
behöver man väl inte beskriva det man
vill väcka intresse för. Eller avses inte
landet Sverige?
Den andra frågan gäller om sammansättningar som Sverigehild eller Sverigeinformation kan ha eller få en något
annorlunda betydelse än bilden av
Sverige respektive information om Sverige. Det här är inte lätt att svara på. Men
sådana sammansättningar kan mycket
lätt bli lexikaliserade, vilket innebär att
deras innebörd inte längre är densamma
som ordfogningens. Kanske kan ett ord
som Sverigehild väcka någon föreställning om att det finns en (riktig) sådan
bild.
En annan aspekt på sammansättningarna är att förhållandet mellan förled och
efterled kan tolkas på många sätt.
Sverigeinformation kan således vara 'information som handlar om Sverige' eller
'information som härrör från Sverige'
eller 'information som är spridd i Sverige'. Och kanske finns det fler mer eller
mindre sökta tolkningsmöjligheter.
Margareta Westman
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Hej!
Vi blev glatt överraskade när vi i sista
numret av Språkvård fick läsa om vår
egen myndighet. Visserligen omnämndes
vi under vinjetten Skamvrån men det betyder åtminstone att ni håller ögonen på
oss. Det är bra.
Vi som arbetar på informationsavdelningen strävar efter att förbättra vårt
myndighetsspråk och ser mycket positivt
på er rättelse. Den berörda gruppen har
fått en kopia av rättelsen och vi jobbar
vidare med språkregler och mallar för
SPV.
Vad vi däremot vill påpeka är att vår
myndighet sedan 1980 heter Statens
löne- och pensionsverk.
Med vänlig hälsning
Statens löne- och pensionsverk
Eva Beckman
Förlåt namnmissen, vi ska också försöka
bättra oss:
Statens löne- och pensionsverk,
Statens löne- och pensionsverk,
Statens löne- och pensionsverk.
Nu ska det väl sitta.
Red.

Skamvrån
1 denna oregelbundet återkommande spalt tar vi upp exempel på sådant språkbruk som vi finner anmärkningsvärt. Vi
vill inte vanfrejda privatpersoner utan det gäller alltid språket i offentliga sammanhang, som når många människor.

Council communication?
Erik 0. B. Sundkvist i Osterbybruk har
fäst vår uppmärksamhet vid det märkliga
namnbyte som Stockholms landstings informationsbyrå tydligen gjorde för drygt
ett år sedan. Landstingets informationsbyrå heter numera "Council Communication". Det står så i telefonkatalogen, så
det är säkert sant.
Man kan undra med vilka det egentligen är som landstinget ska meddela sig.
Inte ens EU-toppama torde begripa vad
som avses med "council" i sammanhanget, vilket rdd det är fråga om. Den officiella översättningen av landsting till engelska är för övrigt "county council".
Alla vi som någotsånär känner till
landstinget skulle knappast komma på
idén att koppla samman det med detta
"council".

den reklam de får i brevlådan resp. vad
tidningarna så vårdslöst skriver.
Jag bifogar Konsums/Folksams upprop beträffande Med lems för säkring
och beklagar att jag inte har auktoritet
nog att drämma till dessa fäsörer'. Men
Svenska språknämnden har!
ingrid Jönsson, Tumba

Härmed vare det tilldrämt.
fäsör författare el. konstnär med teknisk
rutin men utan originalitet

1

Särsk rivning
Eftersom jag är dels lillföretagare (i
översättningsbranschen), dels s.k. privatperson, får jag en uppsjö av reklam. Viss
del av den är ägnad att framkalla blodstörtning - ordglädjedödare kan vi ju
kalla den, och en sådan har utgått från så
pass seriöst håll som Konsum/Folksam.
Ett radioprogram häromdagen avhandlade svårigheten att lära invandrarna
svenska. Denna inlärning lär åligga skolan. Men för min del tror jag att våra
invandrare lika mycket fäster blicken på
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Svenska språknämndens jubileumsfond
1 år är det 50 år sedan Svenska språknämnden grundades.
Under hela sin verksamhetstid har nämnden stått till tjänst med
språklig rådgivning på olika sätt. Nämnden ger ut handböcker, ordböcker och tidskriften Språkvård, där aktuella problem i den nutida
svenskan diskuteras. Under årens iopp har nämnden också granskat tiotusentals textsidor och besvarat hundratusentals språkfrågor från företag, myndigheter, organisationer och enskilda personer.
1 samband med jubileet har nämnden beslutat inrätta

Svenska språknämndens jubileumsfond.
Fondens ändamål är att främja en insiktsfull vård av svenska språket.
Det finns ett stort behov av stöd dels åt sådan forskning och utveckling som är nödvändig för insiktsfull språkvård, dels åt utarbetandet av
handböcker och andra verk som kan öka den svenska allmänhetens
insikter i och kunskaper om det nutida svenska språket och dess bruk. 1
första hand skall fondens tillgångar användas för att stödja olika projekt
inom Svenska språknämnden.
Den som vill visa nämnden sin uppskattning kan göra det genom att
lämna ett bidrag till fonden.
Bankgiro 5839-6235
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