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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev frän läsekretsen. Det 
gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av allmänt intresse. 

Mer om lätt lärda 
1 förra numret visades på insändarsidan 
en annons med rubriken LÄTT LÄRDA 
SÖKES, med ett par olika tolkningsför-
slag. Annonsen har kommenterats av 
flera insändare. 

Red. 

AnnLouise Martin, som skickat in insän-
daren, kommenterade annonsen på föl-
jande sätt: "motsatsen måste väl vara att 
lätt knäppa sökes" och undrade vidare 
hur rubriken ska tolkas. 

Jag tror det är uppenbart vad annon-
sören menar: Man söker "lättlärda" per-
soner, alltså personer som har lätt för att 
lära. Det framgår också av övrig text i 
annonsen, där det står: "Ju fortare du lär 
dig, desto fortare avancerar du". Ater-
igen har vi alltså sett exempel på vådan 
av att skriva isär ord som borde vara 
sammanskrivna. 

Anna Strom Ahlen 

1 kommentaren till insändaren tänker sig 
redaktören att man kanske söker perso-
ner som inte är belastade med alltför 
mycket lärdom. 

Mina tankar gick i en annan riktning; 
jag kopplade rubriken till den sista 
meningen i första stycket: "Ju fortare du 
lär dig, desto fortare avancerar du." 1 så 
fall skulle man med rubriken efterfråga 
personer som är lätta att lära upp. 

Rubriker blir ju ofta oavsiktligt kryp-
tiska, men i annonser är ju huvudsyftet att 
väcka uppmärksamhet. Och det lyckades 
man ju bevisligen med i det här fallet! 

Jan F Jonsson, Bromma  

Var det meningen att jag skulle anta att 
jag som läsare delar med andra att 
"LÄTT LÄRDA" förklaras av "träna 
upp" i annonsens text och att jag sedan 
skrattar åt andra möjliga betydelser? 
Folk som kan och vill tränas upp, och 
som har lätt att lära, sökes. 

Björn Jernudd, Hong Kong 

Ja, det var tanken att man skulle kunna 
leka lite med de effekter för betydelsen 
som det kan få om man skriver isär sam-
mansatta ord. 

Red. 

Nätverk för 
datatermer 
Svenska språknämnden och TNC (Tek-
niska nomenklaturcentralen) är samord-
nare för en ny grupp som har tagit sig an 
datatekniska ord. Gruppen ger råd och 
rekommendationer om aktuella datater-
mer. 1 gruppens första meddelande ges 
råd om ett tjugotal termer, bl.a. hi/dläsa-
relskanner, cd, e-post och wehhplats. 

Gruppens meddelanden finns på 
webbadress http://www.nada.kth.se/data-
term/. De kan också fås via brev eller fax 
frän Språknämnden. Det kostar 25 kro-
nor per gång om pengama sätts in på pg 
197475-7 med önskemål och adressat 
angivna på talongen. Vi har tyvärr inte 
resurser att fakturera så små belopp. 
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Skamvrån 

Forex annonserar på stadens !yktstolpar 
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Observera avstavning och särskrivning i 
ett och samma ord! 

Ann Persson Oxie 

Om villatomt, som kan 
komposteras 
Länsstyrelserna brukar kunna avfatta 
kungörelser på acceptabel svenska, tro-
ligtvis därför att dessa skrivs av jurister 
av äldre datum. Men i en kungörelse som 
återfanns i Södermanlands Nyheter vec-
ka 17 stod bland annat: 

Eldning av trädgdrdsavålI på villa-
tomt som ej kan komposteras 

Alltså borde det finnas villatomt som 
KAN komposteras. Miljöarbetet går tyd-
ligen framåt - men knappast språkvår-
dcii. Ja, jag ÄR gammal, hela 56 år! 

Bo Harju, Nyköping  

Med anledning av två insändare i 
Språkvård 1/1996 anser vi oss tvungna 
att översända ett av de ur klipp vi samlat 
på oss under vår oförtrutna jakt på idio-
tiska sär skrivningar. 

Att lilla Irma vuxit upp och äntligen 
tagit studenten är väl en stor händelse 
både för henne och hennes familj. 

Vi tycker däremot det är lite stötande 
att pappan (förmodar vi) ser så glad ut 
med tanke på att hans dotter, enligt 
annonsen, inmundigat en alltför stor 
mängd alkoholhaltiga drycker. 

Roger Wasell, Håkan Norberg 
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Håkan 	 Är radionyheter 
Hanson 	

skriftliga eller muntliga? 
Måste nyhetsspråket låta som det gör? Håkan Hanson är 
själv nyhetsjournalist och har arbetat på Dagens Eko i 
Sveriges Radio i tjugo år och dessutom utbildat nyhetsjour-
nalister från Sverige, Finland och Norge. Här diskuterar han 
hur nyhetsspråket i radio är och kunde vara. 

Nyhetssändningarna tillhör sedan gam-
malt de mest avlyssnade i radions pro-
gramutbud, radiolyssnarna har uppenbar-
ligen ett behov av nyhetsinformation och 
allt tätare sändningar har inte åstadkom-
mit någon märkbar mättnad. Hur radions 
nyhetsmedarbetare hanterar sitt språk 
diskuteras fortlöpande. Den diskussionen 
rör sig oftast om hur korrekt eller inkor-
rekt nyhetsspråket är och utgår då från de 
normer som gäller eller åtminstone anses 
gälla för skriftspråk. Att radion är ett 
muntligt medium och att lyssnarna är 
lyssnare och inte läsare uppmärksammas 
ibland när någon uppläsare inte är till-
räckligt dialektfri eller har fel dialekt. 
Däremot diskuteras sällan att radiojour-
nalister till skillnad från lärare, advoka-
ter, militärer och andra tjänstemän för 
det mesta måste läsa innantill från manus 
när de skall tala. De andra har lärt sig ett 
fungerande professionellt talspråk. 

Nyhetsspråket i radio och TV har sina 
rötter i det skriftspråk som används av 
telegrambyråer och dagstidningar. Radi-
ons nyhetssändningar kompletterar detta 
med muntliga intervjuer och TV också 
med rörliga bilder. Det skrivna nyhets-
språket har sina egna krav. Det skall vara 
klart och okomplicerat, det skall vara 
koncentrerat - allt onödigt stryks - och 
ur texten skall fakta framstå så tydliga 
som möjligt. Nyhetssändningarna i radi- 

on är många och korta, vilket skärper 
koncentrationskraven ytterligare. Dess-
utom måste det skrivna kunna läsas upp. 

1 den här artikeln skall jag försöka 
beskriva vilka varianter som trots allt 
finns i radionyheternas hårt styrda form-
språk och hur de visar olika grad av 
muntlighet. 

Den 2 februari 1996 började Dagens 
Eko 16.45 med tre inslag om ett förslag 
till nedskärningar av militära förband i 
Sverige. Den inledande faktaredovis-
ningen utgör ett bra exempel på nyhets-
språk och finns citerad längre ner. Jag 
har mina skäl för att först göra en kort 
språklig beskrivning av inslaget: 

Texten fyller högt ställda anspråk på 
klarhet, enkelhet, koncentration och tyd-
ligt innehåll. Den är lätt att läsa, trots att 
den saknar punkter, som har ersatts av 
nya stycken eller komman. 35 % av 
orden är substantiv, och substantiv + 
verb + adjektiv omfattar mer än hälften 
av ordmassan. Många meningar är korta 
och nästan hela texten består av huvud-
satser. Det är svårt att hitta några ord 
som går att ta bort utan att informations-
innehållet minskar. Den redundans som i 
form av upprepningar, onödigheter och 
överskottsinformation ofta finns även i 
det informativa språket saknas här. 
Frånsett inledningen, som har karaktär av 
påannons och talar om vad som skall 
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komma, är det bara de tre sista orden, i 
hela landet, som kan offras för att åstad-
komma total redundansfrihet. Texten är 
opersonlig eftersom vi i början torde 
syfta på programmet Dagens Eko och 
inte på de två programledarna. 

Dispositionen är gjord efter kartan och 
man kan följa förslagets detaljer från 
Arvidsjaur i norr till Ystad i söder. 
Uppläsningen fungerade störningsfritt 
och sålunda fyller texten också kravet att 
kunna läsas upp, till och med av andra än 
skribenten och i värsta fall utan förbere-
dande genomläsning. En mycket använd-
bar brukstext. 

Jag vill också rekommendera läsarna 
av denna artikel just att läsa texten högt 
(i normalt nyhetstempo tar det 80 sekun-
der). Varsågoda: 

Och vi börjar med de dramatiska 
förändringar som väntar jo...svaret. 
Detta kommer att hända om den pla-
nering som försvarsgrenscheferna nu 
överlämnar till överbefälhavaren blir 
verklig. Vi börjar i norr 

K 4 i Arvidsjaur flyttas till Boden 

15 i Ostersund läggs ner och huvud-
delen av A 4 i Ostersundflvttas också 
till Boden 

113 i Falun läggs ner 

Flygfiottiljen F 75 i Söderhamn läggs 
ner 

Ing 1 i Södertälje läggs ner och 
Swedint, Försvarets internationella 
centrum, flyttas 

KA 3 i Fårösund på Gotland läggs ner 

A / och T 1 i Linköping läggs ner och 
14 förläggs till Borensberg 
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5 2 i Karlshorg läggs ner medan man 
överväger att flytta K 3 i Karishorg till 
Borås. Fallskärmsjägarskolan i 
Karishorg ska också flyttas 

Vid 115 i Boj-ds läggs brigaden ner 

1 Göteborg avvecklar marinen hela sin 
verksamhet inklusive helikopterdivi-
sionen på Säve 

116 i Halmstad läggs ner och troligen 
också LV 6, Flygvapnets halmstads-
skolor föl-delas på andra flottiljer 

F 5 i Ljungbyhed flyttas till Ängelholm 

Kring LV 4 i Ystad råder fortfarande 
f)ågetec-ken 

Dessutom minskas eller avvecklas 
militära staber på en rad 01-ter i hela 
landet 

Ekoredaktionen har här åstadkommit ett 
väldsponerat, enkelt skrivet, innehålls-
rikt budskap som vid rätt tillfälle över-
lämnades som ett paket till radiolyssnar-
na att öppna och ta del av. Dessvärre är 
det just konsumtionen av inslaget som 
inte går att genomföra och de tidigare 
nämnda journalistiska kvalitéerna får 
lyssnaren ingen glädje av. Det är visserli-
gen en text som går att skriva, som går 
att läsa, t.o.m. att läsa högt - men den 
går inte att lyssna på. Även om man lyss-
nar koncentrerat så kan man inte ta till 
sig mer än enstaka fragment av informa-
tionsmassan. 

Att redaktionen försöker förena skrift-
språkets produktion med talspråkets kon-
sumtion syns också i detaljerna. De mili-
tära förkortningarna fungerar bra i skrift 
men inte så bra som ljud eftersom effem i 
de flesta radioapparater låter likadant 



som essem, esstvå som efftvå. För att inte 
tala om tala om inget. Att det står Ing 1 i 
manus kan inte radiolyssnaren veta. 

1. Skriven text, uppläst ord för ord. 1 
ovanstående text lade uppläsaren till två 
och och tog bort ett också. Mycket när-
mare manus går det inte att komma. 

Som preparatbeskrivningar 
Men det allvarliga är ändå informations-
mängden. 1 Jan Svenssons avhandling 
Etermediernas Nyhetsspråk (198 1) påpe-
kas att telegramsspråket har högre infor-
mationstäthet än t.ex. preparatbeskriv-
ningar och språkvetenskapliga avhand-
lingar och det säger sig själv att den sor-
tens information inte är avsedd att tas 
emot med öronen och vid bara ett till-
fälle. 

Den citerade sammanfattningen av de 
militära nedskärningarna följdes i sänd-
ningen av en intervju med en militär i 
Linköping och av ett studiosamtal med 
redaktionens försvarsreporter. Dessa in-
slag var båda lätta att följa men hjälpte 
inte lyssnaren att ta till sig den inledande 
informationen. Det är dock intressant att 
se (höra) hur radions och TV:s nyhetsre-
daktioner blandar det koncentrerade 
skriftspråket med spontant talspråk, 
uppenbarligen utan andra riktlinjer än de 
som jag tidigare (Journalistik 4/1990) har 
kallat mikrofonparadoxen: Alla kan tala i 
radio och TV utom de som är anställda 
för att göra det; de måste först skriva ner 
vad de skall säga och sedan läsa upp det. 
Även i intervjuer kan man då och då höra 
upplästa frågor mellan de spontant talade 
svaren. 

Men oftast är intervjuer och även 
direktsändningar bra exempel på hur 
etermediejournalister kan uttrycka sig 
spontant och muntligt, och det finns 
många steg mellan det skrivna och det 
spontant talade i radiojournalistiken. Här 
är några exempel, ordnade efter graden 
av spontanitet i framförandet:  

Skriven text med med uttalsstavning, 
alltså dom, säja, mej, sa, la, å, i stället 
för de, dem, säga , mig, sade, lade, och. 
Uppläsningen följer manus tämligen tro-
get. 

Skriven text som går att läsa men som 
inte följs särskilt noga utan ordföljden 
ändras, ord byts ut, läggs till och dras 
bort. 

Oläslig skrift: Vissa radioniedarbetare 
skriver i det närmaste oläsliga manus 
som de sen läser upp med en auktoritet 
som sannerligen inte finns i texten. Här 
två rubriker av nestorn bland Ekots pro-
gramledare, Lasse Söderberg: 

Är rtegegringhenrnkå+ vgä atrt ändra 
sig om Estonias övertäckning 

Ob, l.ifgatoriusk hemfäresäkring - nu 
kommer omdiskurteratjräslag 

Skriven och inlärd text. 1 vissa situa-
tioner är det svårt att läsa innantill. En 
gående TV-reporter använder ofta 
metoden att lära sig en skriven text 
utantill. En biprodukt av denna metod 
är en riklighet av bandade misslyckan-
den med efterföljande svordomar, som 
sedan lagras i respektive redaktions 
töntförråd. 

Vissa journalister kan extemporera, 
dvs, skriva i huvudet och samtidigt fram-
föra skriften muntligt. Det resulterar i ett 
enklare skriftspråk. (Som sport journalist 
på 50-talet fick man lära sig att extempo- 
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rera in referat från första halvlek till 
kvällstidningarnas sportextrautgivning på 
söndagarna.) 

Planerade studiosamtal. Man är över-
ens om upplägget och reportern har för-
berett svaren genom att skriva ner ensta-
ka formuleringar och innehållsord men 
svarar spontant på frågorna som ofta 
också formuleras spontant. (Samtal med 
färdigskrivria repliker kallas Radioteater 
och är en särskild och mycket tidskrä-
vande konstart, föga lämpad för nyhets-
journalistik.) 

Muntlig berättelse från en skriven text 
som reportern hänvisar till och eventuellt 
citerar då och då. (Exempel på denna 
form kommer senare i artikeln.) 

Spontant studiosamtal eller spontan 
direktrapport från utsänd reporter. 
Talaren har inte gjort några skriftliga for-
muleringar i förväg men har stolpar eller 
s.k. mmd map som minnesstöd och 
ibland bara den egna säkerheten att stöd-
ja sig på. Den mindre säkre reportern har 
en intervjuperson vid sin sida. 

(Hörs inte offentligt). Radiojoumalis-
ter under utbildning använder ibland var-
andra som intervjupersoner. Det är påfal-
lande hur mycket ledigare och livligare 
deras språk och prosodi (tonfall, beto-
ningar, pauser mm.) blir när de lämnar 
sin egen yrkesroll och går in i en påhit-
tad. 

Resan mellan skriftligt och muntligt är 
intressant ur många synvinklar, och i det 
följande skall jag kortfattat redovisa vad 
som händer med ord och satser, koncen-
tration—redundans, prosodin och talarens 
relation till sitt ämne och sina lyssnare. 

Här följer ett exempel där reportern 
berättar direkt från en skriven telegram-
text, som dessutom inte är på svenska 
(Radio Jönköping, 13 mars 1996, kl. 
13.00): 

Påannons från programledaren (PL): Och 
vi höijar nyheterna med att rapportera 

om massakern på skolbarn i Skottland 

tidigare idag, Björn Lötdahl du har följt 

n'thetshyröernas rapporrering där/från: 

—Ja det har jag gjort jag har alldeles 

nyss här fött ett telegram det är på engel-

ska från Reuter som som är det allra 

senaste och dom berättar om den här 

historien då där alltså tretton barn mel-

lan fem och sex ör som dödades då när 

den här mannen beväpnad med nön nött 

maskin gevär eller liknande började skju-
ta omkring sig på skolgården i den skot-

ska staden som heter Dunblane och det 

har hänt nångång vid niootrettio i för-

middags två vuxna människor är också 

döda den ene är mannen själv som sen 

sköt sig själv och en lärare Nio barn är 

skadade och det här intriifföde då precis 

alldeles efter det att barnen hade kommit 

till skolan och den här gärningsmannen 

som dök upp på skolgården och höijade 

skjuta omkring sig tros nu va en man 

från orten och han är alltså en av dom 

döda här 

Jag för söka mig vidare här i texten jag 

skall försöka översätta direkt frön engel-

skan den här skolan har totalt sjuhund-

ratjugo barn och dom är mellan tre och 

tolv år och nu rjter några timmar så är 

hela skolgården omgiven och skolan all-

deles belamrad med media TV-journa lis-

ter och en massa poliser några av dom 

skadade barnen har flugits i helikoptrar 

till sjukhus i i på andra orter i Skottland 

och den här orten ligger alltså tvåochen- 
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halvmil norr om Glasgow Redan nu har 
man fått en kommentar från premiärmi-
nister John Mafor som är i Egypten och 
han säger då att till Reuter att han är 
chockerad över den här nyheten och att 
hans tankar går till föräldrarna ftzmiljer 
och lärarna och dom då som har anhöri-
ga som blev skadade eller dödade säger 
Major som själv är pappa till två barn 

FL: Det här är alltså en stad som inte är 
särskilt mycket större än Anehy ungefär i 
den storleken och det är fem—sex åringar 
som alltså har niejats ner 

- Ja den är ungejår dubbelt så stor som 
Anehy det är sju tusentrehundra som bor 
där nu tidigare sa man att den var lite 
mindre men det är alltså en mycket liten 
ort där alla känner alla och där hela 
samhället befinner sig ett nåns/ags 
chocktillstånd just nu enligt dom rappor-
ter vi fått 

PL: Har det stått nånting om hur svårt 
skadade dom här nio överlevande bar-
nen det är alltså tretton som har blivit 
dödade. 

- Nej man kan väl säga att det man slås 
av här är som vanligt att när det händer 
stora fasansfulla ting så är nyhetsrap-
porteringen fiirhållandevis långsam även 
om vi sitter och har tillgång till alla värl-
deris stora nvhetshyråer så vet man för-
hållandevis lite framförallt så vet man 
väldigt lite om bakgrunden till det här 
och det är det man undrar över just nu 

Texten som helhet framstår som en 
omöjlig skriftlig produkt och borde 
naturligtvis inte lämnas ut för läsning 
eftersom den aldrig varit avsedd att läsas. 

Men låt oss ända att göra en enkel språk-
lig jämförelse med det första exemplet. 

Här är substantivandelen bara 15 % 
(mot 35 i förra exemplet) och s+v+adj 
utgör en tredjedel (mot hälften i den 
förra texten) av ordmassan. Koncentra-
tionen är mindre och redundansen påtag-
lig. Rikedom på pronomen är ett annat 
talspråkstecken och här är drygt vart 
tionde ord ett pronornen. Meningarna 
(makrosyntagmerna) är i regel korta och 
nya fakta tillförs genom addition (gott 
om och), sällan med underordnade sat-
ser. 

Men det som verkligen tillförts är tala-
rens egen person. Redan från början får 
lyssnarna en bild av hur Björn Löfdahl 
arbetar och hur han steg för steg försöker 
informera lyssnaren, i första hand pro-
gramledaren men indirekt också alla 
Radio Jönköpings lyssnare. Presenta-
tionsformen närmar sig normal muntlig 
kommunikation med interaktion mellan 
talare och lyssnare. Löfdahl lämnar inte 
över ett färdigt paket utan portionerar ut 
små informationsbitar i lugn takt, lagom 
för att lyssnaren skall kunna ta till sig 
den chockartade informationen och till 
och med hinna reagera på den. Pro-
gramledaren vet något mer än de övriga 
lyssnarna men den mesta informationen 
är ny också för honom. Det är ett äkta 
samtal, inte dålig teater. 

Telegramläsningens kännetecken har 
beskrivits av Jan Svensson i Etermedier-
nas nyhetspråk ( 198 1) så här: "Den stereo-
typa uppbyggnaden i förening med den 
speciella prosodi som normalt används vid 
kommunikéläsning ger telegrammen en 
mycket typisk, lätt igenkännlig, monoton 
karaktär." Den beskrivningen stämmer väl 
med det första exemplet, däremot inte alls 
med det andra. 

De prosodiska skillnaderna är föga 
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undersökta men från uppläst skrift till 
spontant tal har jag ofta hört följande för-
ändringar: 

Mer variation i tempo, artikulation och 
intensitet. 
Fler pauser eftersom nyhetsuppläsning 
innehåller enbart syntaktiska pauser 
(vid skiljetecken). Tvekpauser görs 
under skrivprocessen men inte under 
uppläsningen, och markeringspauser 
("tyst nu kommer det något viktigt") 
förekommer sällan i uppläst text. 
Betonings- och tonfallsfel försvinner. 
De är vanliga i uppläsningar som inte 
repeterats tillräckligt och det gäller 
ofta nyhetssändningar. 
Talet blir mer pragmatiskt, alltså får en 
prosodi anpassad efter ämnet och si-
tuationen. 
Den som talar spontant lyssnar på sig 
själv i större utsträckning än den som 
läser upp. Den som sålunda är sin egen 
lyssnare gör nödvändiga rättelser och 
kompletteringar under talets gång. 
Språkets fatiska funktion (interaktion 
med lyssnaren) går igång automatiskt. 
Mycket tyder på att just detta är det 
spontana talspråkets viktigaste egen-
skap. Eftersom dessa korrigeringar och 
tillägg sker spontant går de inte att for-
mulera i skrift, och det upplästa skrift-
språket saknar alltså denna viktiga del 
av talkommunikationen. 
Auktoriteten eller tveksamheten i bud-
skapet framgår tydligare. Det går inte 
att dölja sig bakom välvalda ord och en 
traditionell nyhetsröst. 
Den som talar tvingas framträda som 
individ, inte som en del av ett i stort 
sett likalydaride redaktionellt kollektiv. 
Det hörs att hon har en relation till sitt 
ämne och till sina lyssnare. Den skrift-
språkliga distansen försvinner. Här 
skall sägas att många journalister 

också inom radio och TV uppfattar just 
denna distans som själva förutsättning-
en för en bra nyhetsförmedling. 

Nordkorea-reportagen 
Nästa två exempel är från Bengt Ther-
ners uppmärksammade reportage i Nord-
korea som Ekot publicerade i en serie i 
januari 1996. Inslagen följdes ibland av 
ett kommenterade studiosamtal mellan 
Therner och programledaren. Det finns 
alltså flera jämförelsepunkter, samma 
reporter, samma ämne, samma tidpunkt. 
Här ett citat av själva starten i reportage-
serien: 

(Tågljud) 
Tåget från Peking bromsar in i ett 
isande i'interkallt av elbrist nästintill 
mörklagt Pjongjang lastat med mat så 
mycket som dom nordkoreanska rese-
närerna orkar bära en första men 
symptomatisk bild av Nordkoreas des-
perata situation. Va•i1dens mest isole-
rade nation är i djup kris, den har 
inga vänner, den är hankrutt, den sak-
nar mat. Få länder är mera discipline-
rat stryktåliga än det ha•r men förra 
sommarens översvämningar som för-
vandlade fyrtio procent av landets od-
lingshara marker till ett kanske per-
manent obrukbart niånlanc/skap tving-
ade regimen, som har självförsörjning 
som nationell ideologi, att svälja sin 
stolthet och be världen om hjälp. 
Svaret blev en ekande tystnad. (Texten 
är transkriberad och interpunkterad 
från ljudbandet.) 

Här handlar det inte om någon rutintext. 
Det är en av Sveriges mest meriterade 
nyhetsjournalister som har gjort en resa i 
ett land som tidigare ingen västjournalist 
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lyckats rapportera ifrån. Bengt Therner 
är väl medveten om materialets slagkraft, 
när han sätter sig att skriva de första 
meningarna och han försöker välja en stil 
som förenar upplevelser och fakta med 
ett dynamiskt språk. Texten är lika tät 
som det första exemplet (28 % substan-
tiv, 15 % verb, lika många adjektiv och 
tillsammans utgör de nära 60 % av ord-
massan), men nu eftersträvas inte enklas-
te möjliga form utan en bildrik dramatur-
giskt uppbyggd inledning till en nyhets-
skildring man aldrig tidigare hört. Han 
väljer orden noga, de skall alla berätta 
något, och han är förtjust i adjektiv. 
(Men det är väl bara nyhetsspråket som i 
den här situationen kräver petiga reserva-
tioner som nästintill mörklagt och kanske 
permanent.) 

Det finns en pendling mellan det kon-
kreta och det abstrakta: tåget bromsar in 
- desperat situation, obrukhart månland-
skap - nationell ideologi, och seriens 
huvudperson, Nordkorea, beskrivs just 
som en person: har inga vänner, är 
hankrutt, saknar mat, strvktålig, svälja 
sin stolthet. 

Allt detta ger texten en dynamik som 
får lyssnaren att tänka själv. Han får "bil-
der på den inre bildskärmen" som den 
danske språk- och radioforskaren Ib 
Poulsen kallar det, och förståelsepro-
cessen sätts igång ("Uge 39", Forsk-
ningsrapport l/B, 1992, Danmarks Ra-
dio). 

Att någon annan än Therner själv skul-
le läsa upp den här texten är otänkbart. 
Det journalistiska grundarbetet (han reste 
som affärsman med falska papper), den 
skrivna texten och uppläsningen hör 
samman. 

Prosodin ansluter sig den till den tradi-
tionella korrespondent- och telefonrös-
ten, här ytterligare förstärkt av ämnets  

vikt och ordens färg. Kort sagt mycket 
thernerskt. 

Efter det inledande reportaget sändes 
ett studiosamtal och det började med att 
Bengt Therner fick frågan om han sett 
något värre och svarar: 

- Jag tycker själv att jag har sett 
mycket i Somalia Etiopien Angola 
Moamhiuqe och har en en gedigen 
referensram men jag måste medge att 
jag har aldrig sett nånting som liknar 
Nordkorea ... Det är inte bara det här 
att landet är är djupt isolerat och nu 
är på randen till en svältkatastrof utan 
bristen på ekonomisk aktivitet Det det 
det existerar inte det är det är som om 
hjulet inte skulle behöva uppfinnas 
eller det fanns i svältens Etiopien så 
finns det marknader det finns bussar 
som rullade det finns ingenting av 
detta i Nordkorea 
- Men vad gör människor där då 
—Ja när alla hyggkranar står stilla 
alldeles stilla rostiga det finns bygg 
det finns hyggarhetsplatser alla står 
stilla industriskorstenar utmärker sig 
av att dom är alldeles iskalla det kom-
mer ingen rök från någonstans egent-
ligen Jag räknade i utkanten av 
Pjongjang till fyrtioen industriskorste-
nar ur dom kom rök urfra 

- Det människor gör dom sopar 
motorvägarna miltals sopar man 
motorvägar som människor bara går 
på för det finns nästan inga bilar det 
finns knappt cyklar det finns knappt 
oxkärror för som en en del sa här att 
oxarna äts nu upp dra gdjuren äts upp 

Koncentrationen av fakta är stark reduce-
rad (s+v+adj utgör 40 %), texten är dock 
inte så redundant som Dunblane-samta- 
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let. Här finns färre adjektiv och betydligt 
fler pronomen än i det skrivna reporta-
get. Huvudsatsema dominerar, mening-
arna är korta och inte alltid färdiga. Det 
är svårt att trariskribera inslaget och ännu 
svårare att försöka göra grafiska mening-
ar av det. 

Muntligt fungerar det utmärkt. Pro-
gramledaren ställer lyssnarens frågor och 
Thenier svarar i ett helt annat röstläge än 
i den lästa rapporten. Han är eftertänk-
sam, söker ord och hans röst berättar lika 
mycket om eländet i Nordkorea som de 
målande adjektiven i rapporten. Men det 
spontana talspråket producerar också 
fina, rytmiska bilder, det människor gör, 
dom sopar motorvägarna, miltals sopar 
dom motorvägar osv. 

1 den muntliga versionen har vi en 
ännu tydligare reporter än i den lästa. 
Themer börjar med att göra sig själv till 
refereris och det är ett självklart muntligt 
grepp. Det är lätt att inse att en traditio-
nell, skriven nyhetsrapport som inletts 
med orden Jag tycker själv knappast 
hade passerat producenten på Ekoredak-
tionen. 

Men även detta mycket talspråkliga 
och relativt redundanta inslag håller en 
informationstäthet som kan jämföras 
med skrivna brukstexter, i synnerhet som 
innehållsorden är mer pregnanta. Därtill 
kommer den gratisinformation som den 
naturliga prosodin åstadkommer. Som 
sagts ovan ger samtalsformen alltid lite 
mer än den rena informationen och detta 
tillskott är viktigt för att lyssnarna skall 
intressera sig för huvudbudskapet och 
göra en bedömning av dess relevans. 

Även de hårt formbundna radionyhe-
tema har alltså varianter, men det skall 
också sägas att det mesta som hörs är  

skrivet och uppläst. De muntliga former-
na används, men oftast i bestämda situa-
tioner och gärna med strävan att komma 
skriftspråket så nära som möjligt. Det 
finns fortfarande en föreställning om att 
vanligt tal egentligen bara är en enda stor 
störning av det vackra och välordnade 
skriftspråket. 

Levande radio eller institutionell? 
De s.k. begriplighetsundersökningar som 
mer eller mindre vetenskapligt görs då 
och då ger alltid nedslående resultat. lb 
Poulsens "Uge 39", som handlar om den 
danska Radio-Avisen och dess publik 
visar hur en mer levande journalistik för-
mår att stimulera lyssnandet även hos de 
lägst utbildade. 

Vill man göra levande radio är talsprå-
ket en bra genväg och kanske också en 
demokratisk nödvändighet. Enligt min 
mening är det en rimlig hypotes att de 
som sällan tar emot samhällsinformation 
i skrift inte heller blir bättre informerade 
om de får skriften uppläst för sig. 
Institutionell information är varken lock-
ande eller särskilt begriplig. 

Det talade språket har sina egna kvali-
téer, utvecklade under årmiljoner, och 
det vore egendomligt om det inte så små-
ningom också erövrade radions nyhets-
medarbetare i deras publika framträdan-
de. Men att radion skulle känna ett speci-
ellt kulturansvar för det svenska talsprå-
ket är en tanke som än så länge är utope-
tisk som HM Konungen sade en gång, 
också han tvingad att läsa högt offentligt. 

Exemplen i artikeln spelades upp och diskuterades i 
två Sprkbruksprogram i Sveriges Radios Pi den 
16 februari och den 10 niaj 1996 
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Lena 	 Några nyare ord i svenskan 
Moberg 

1 följande lista förtecknas ett antal ord 
och fraser som uppfattats som relativt 
nya i svenskan och som varit aktuella i 
svenska medier under 1995. En del av 
dem finns belagda tidigare men har inte 
tagits upp i de ordlistor som förut publi-
cerats i Språkvård (nr 1 och 4/1987, 
1/1989, 1/1990, 1/1991, 2/1992, 2/1993, 
2/1994 och 2/1995). Anledningen till att 
dessa ord nu har kommit med kan vara 
att de märkbart ökat i användning eller 
att de används på ett annat sätt än tidiga-
re. Det datum som anges efter uppslags-
ordet eller efter det första exemplet avser 
det tidigaste exemplet på ordets använd-
ning som vi träffat på. Liksom i de ti-
digare nyordslistorna anges slutligen 
också ordens eventuella motsvarigheter i 
danska och norska. 

Kompletterande synpunkter från läsar-
na på ordens ålder, betydelse och 
användning tas gärna emot! 

atlet ny användning i betyd. 'friidrotta-
re'. 1 engelskan står ordet "athlete" 
för friidrottare, men svenskans "at/et" 
betyder ju tyngdlyfiare och liknande. 
På senare tid har det i svenska mass-
medier blivit allt vanligare att kalla 
friidrottare at/eter. Det är en språklig 
utveckling som skapar föi-virring, och 
man måste ju räkna med att det blir 
nödvändigt i vissa sammanhang att 
förtydliga om man menar det ena eller 
det andra med ordet. För övrigt tycker 
jag att det låter löjligt att kalla vår 
nya löparsijärna Sara Wedlund at/et. 
DN 17/7 1995. - atletisk ny använd-
ning i betyd. 'friidrotts-'. Lasse Wirén 
var en av dem som fick stora löpare 

som Nurmi och Zatopek att verka som 
flanörer. Och när hans egen atletiska 
tid var ute tvingades även han se sig 
frånsprungen av nya ta/anger. DN 8/8 
1995 [av eng. athletic i samma bety-
delse] 

bimbo Det är lika bra att ni lär er det 
nya ordet med en gång. Inte bara för 
att det kommer att dyka upp under 
en amerikansk presidentvalskampanj 
många gånger i fl/-åldern. Ordet är 
himho. En himho är flickan vid sidan 
om, ofta blondin som hon som trädde 
fram i TV och sade att hon hade haft 
ihop det med guvernör Clinton. SvD 
14/2 1992 [eng. himbo 'ung och vack-
er, men ointelligent kvinna med tvi-
velaktigt rykte'; urspr. från ital. hani-
hino 'litet barn'] - bimbopolitik 1 
unga kvinnors språk ingår numera 
begreppet "hiniho" som benämning 
på de unga kvinnor som satsar på en 
utmanande stil för att väcka uppmärk-
samhet i stället för en mer seriös 
framtoning. Det som hittills hörts i 
medierna om ti/lväxtpropositionen är 
himhopolitik - väcker uppmärksamhet 
genom att vara utmanande men kan 
inte tas på allvar. DN 8/8 1995. - 
bimbopolitiker Om någon med rätta 
kan kallas "hinihopolitiker", frasma-
kare utan verkligt program som sva-
rar mot de stora muntliga anspråken, 
så är det Bertil Jonsson. DN 10/8 
1995. 

chatta En kväll i höstas kom sonen in 
och berättade att han hade hittat IRC 
- Internets avdelning för "chatting" 
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eller digitala samtal. Han hade suttit 
och pratat med en massa andra ung-
domar från hela världen, och mest 
hade han chattat med en flicka från 
Massachusetts. SDS 4/2 1996 (av eng. 
chat 'prata') 

digitala pengar elektroniska pengar; se 
detta uttryck 

e-kronor elektroniska pengar; se detta 
uttryck 

elektronisk handel Regeringens IT-
kommission ska starta en elektronisk 
handelsplats för små och medelstora 
företag. Meningen är att fiiretagen via 
datanätet Internet ska kunna hitta en 
handelspartner, framtör  allt utom-
lands. [.1 Kommissionen understry-
ker att initiativet först och främst ska 
ses som ett sätt att bygga upp kunskap 
om elektronisk handel. Kontakter är 
också tagna med andra länder om att 
utvidga nätet. Bakgrunden till fö-
reningen är en tro på att den elektro-
niska handeln kommer att växa 
enormt de närmaste åren. Det finns 
beräkningar som gör gällande att 
inom tre år sker 95 procent av all 
offentlig upphandling elektroniskt. DN 
18/1 1996— elektronisk handeisplats 
se föregående uttryck 

elektroniskt marknadstorg De elektro-
niska marknadstorgen vacklar. [...] 
Någon egentlig näthandel kan inte 
dras igång Jo....än de kniviga juridiska 
problemen har lösts [.1 och fram till 
dess är det ganska dött till exempel på 
Telias Passagen. Posten har också 
haft problem med sitt marknadstorg. 
Metro 16/4 1996 

elektroniska pengar Posten satsar på 
digitala pengar (rubrik). Pengar fick 
en ny innebörd denna vecka när elek-
troniska pengar lanserades på Inter-
net. Ett amerikanskt hankföretag var 
först. Men Sverige är inte långt efter. 
Posten är ett av de första företagen 
som köpt rättigheterna till DigiCash 
och räknar med att lansera e-kronor 
1996. Metro 26/10 1995 

elektronisk plånbok Den elektroniska 
plånboken är en annan form av kort 
som är kopplat till ett konto och som 
kan fyllas med större penningbelopp. 1 
gengäld måste den elektroniska plån-
boken hekräftas med en personlig kod. 
DN 17/1 1995. Det finns olika model-
ler av den elektroniska plånboken och 
varje land har sin variant. Syftet är 
dock detsamma: att ersätta kontant 
betalning av .rmåhelopp med kort. DN 
15/6 1995 [no. elektronisk lommehok] 

euro [uttalas som Euro- i Europa] best. 
-n, plur. utan ändelse i uppgift om 
belopp, t.ex. "resan kostar bara 5 
euro" (plur. euror endast vid syftning 
på det konkreta myntet el. sedeln), 
benämning på den gemensamma valu-
tan i EU. 1995 [no. euro] 

framkant i uttr. ligga på framkant 
'ligga i täten', 'vara på offensiven'. 
NEC har alltid legat på framkant 
inom CD -ROM-tekniken. Persondator-
tidningen BIT 11/1995 [no. ligge ifor-
kant] 

fredsimplementering genomförande av 
fredsöverenskommelse. Skall Carl 
Bildt delta i fredsimplementeringen i 
det forna Jugoslavien? TV-program-
met Aktuellt 24/10 1995 
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genus På Centrum [för kvinnoforskning] 
har ordet kön nära nog blivit syno-
nymt med makt, liksom i många andra 
frministiska sammanhang. Fastän nu-
mera talar man helst om genus eller 
socialt kön i forskningssammanhang 
efter det engelska "gender". DN 8/12 
1992. (jfr gender i nyordslistan i 
Språkvård 2/1994) - genusforskning 
1993. 1 våras fick landets universitet i 
uppdrag av jämställdhetsminister 
Mona Sahlin att lämna förslag på nya 
professurer med inriktning på genus-
forskning. Genus betyder kön och 
genusforskningen går ut på att förkla-
ra hur och vaiför vår biologiska köns-
tillhörighet har skapat olika kulturella 
och sociala skillnader. DN 27/10 
1995 

hemsida 1995. Din hemsida (välkomst-
sidan) finns lokalt på din dator eller 
server och väntar på att någon skall 
begära den. Den skickas på begäran 
tvärsöver Internet. Där kommer den 
upp och texten, grafiken samt länkar-
na visas på skärmen. [.1 Själva hem-
sidan, eller välkomstsidan, skall vara 
ett enkelt orienteringsverkiyg, som en 
innehållsförteckning. [...] Aven om 
din sida bara säger: "Hej här är 
jag!", är meningen med allt detta att 
få läsarna att gilla din sida så pass 
mycket att de är villiga att troget 
komma tillbaka med jämna mellan-
rum. Microsoft Magazine 1/1996 [av 
eng. home page; no. hjemmeside] 

hotbildsscenario beskrivning av tänkbar 
katastrofal händelseutveckling. Skulle 
500 miljoner kineser köpa gamla fre-
onkylskåp [.1 då skulle effekten vara 
katastrofal. Därför behövs de här hot-
hildsscenarierna. Metro 24/111995 

iskall ny användning i betydelsen 'abso-
lut inte efterfrågad', 'totalt inaktuell'. 
Volvohilar är rena hårdvalutan. En 
begagnad herrgårdsvagn är i regel 
såld innan vi får den. Japanska bilar 
är däremot iskalla, säger han. SvD 
4/12 1994. 1 år finns den kinesiska och 
ofta tippade Nohelpristagaren Bei 
Dao med på rean för ca 50 kronor, 
men annars är Nobelpristagare inte 
gångbara, de är iskalla efter decem-
ber månad, säger NN. Metro 19/2 
1996 

konvergenskrav 	Partiledaröverlägg- 
ningarna handlar om hur Sverige 
skall klara kon vergenskraven (låg 
inflation, låg ränta, lågt hudgetunder-
skott, stabil växelkurs och be gräns-
ning av statsskulden) Jo... att kunna 
delta i EU:s planerade ekonomiska 
och monetära union. Den nionde juni 
offentlig görs det svenska konvergens-
programmet (alltså hur Sverige skall 
kunna uppfylla de ekonomiska kraven 
för att få delta i EMU). SvD 6/5 1995 
[no. kon vergenskrav] - konvergens-
program se föregående ord 

kulturturism turism inriktad på kultur-
upplevelser. Under förmiddagen be-
rättade NN från Skandinaviens mest 
besökta museum, Vasamuseet [ ... ] om 
lyckad svensk kulturturism. SvD 20/3 
1996 

ladda ned ökad användning i betydelsen 
'kopiera och föra över datafil till den 
egna hårddisken'. Det finns två Web-
sidor på nätet där man nu så här i 
efterhand, dag för dag, kan följa pro-
jektets genomförande, både i form av 
stillhilder och video. [.1 Vill man 
dessutom spara det historiska bildma- 
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terialet tår framtiden, är det ju bara 
att ladda ner det till den egna hårddis-
ken. DN 21/7 1995 [no. laste ned] 

matkort Allt fler svenskar skuldsätter 
sig för att kunna köpa mat. För vissa 
har livsmedelskedjornas kreditkort 
blivit en skuldfälla som de inte kan ta 
sig ur på egen hand. Det borde inte 
finnas kredit på matkorten, säger NN, 
chef för Konsument Göteborg. Men 
om kreditkorten ska vara kvar, så 
borde matkortsföretagen vara med 
och betala skuldsaneringen. DN 26/4 
'995 

migräniker omkr. 1990. Det är inte 
bara värken som gör livet svårt för 
landets 500 000 migräniker. Onigiv-
ningens kommentarer frestar också 
på. [.1 Migränikern Svea Olofs'dotter 
hoppas att kampanjen "Smärtans år 
96" ska göra att smärtan tas mer på 
allvar. QS, reportagetidningen från 
Glaxo Welicome 1/96 Ino. migreni-
ker] 

mårbackadollar tjugokronorssedel. En 
finsk medborgare stjäl tör en mår-
hackadollar inne på B& W i Arninge. 
DN 25/3 1996 Jr selma, tjuga i 
nyordslistan i Språkvård 2/1993 samt 
frvksdaler i Språkvård 4/1 992 s. 5) 

strippa ny användning. Samtliga bilens 
kromlister var borta när bilägaren i 
måndags skulle hämta sitt fordon [.1. 
Sammanlagt strippades bilen på ett 
tiotal blanka kromlister. Östra Små-
land 28/2 1996 lay eng .strip 'dra av, 
skala av']. - strippad BMW 318i är 
en lite strippad version i den onistrid-
da 3-serien. Man har plockat bort 
några sportiga detaljer för att fö pj 

set mera konkurrenskraftigt. Gbg-P 
21/6 1981 

tagga ner varva ner, koppla av. Tagga 
ner! Gå på bibliotek i väntan på vå-
ren. Sjunk ner i någon hemlig hörna 
och läs en god bok. DN 9/2 1996 Ufr 
uttrycket vara taggad 'vara på bettet', 
använt i sportspråkl 

teflon- ökad användning i bildlig bety-
delse som förled i sammansättningar. 
- teflonman NN är svensk dehatts 

"tetlon-man". Inga av hans oärlighe-
ter drabbar honom, eftersom han all-
tid håller med den för tillfället star-
kaste. SvD 20/12 1984. - teflonpoliti-
ker Det finns teflonpolitiker, sådana 
som kan göra och säga vad som helst 
utan att det häftar vid dem. [.1 Man 
är på uppgång, man blir "hård", 
inget skadar en. SvD 21/3 1996. - 
teflonpop Alltså pratar vi om musik 
utan självklar utstrålning, musik som
inte fäster, en slags teflonpop. SvD 
20/3 1996. - teflonålder Det blir 
marigare med åren att lära sig nya 
saker. Min syster säger att det beror 
på att vi kommit i teflonåldern. 
Ingenting fastnar. DN 3/10 1995 

time out ökad användning. Med ett käns-
lofvllt framträdande i Rosenhad på 
måndagen förklarade vice statsminis-
ter Mena Sahlin att hon skall slåss för 
sin personliga heder men måste funde-
ra på om hon kommer att orka att stå 
kvar som partiledarkandidat och där-
med ny statsminister. Med ett språklån 
från sporten begärde hon time-out. 
SvD 17/10 1995. Carl Bildt tog time 
out från svensk politik; alla respekte-
rade och uppskattade beslutet. Time 
out betyder rill,fälligt avbrott, månader 
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och inte år. DN 21/10 1995. Efter ett 
helt års time out från Europapolitiken 
ligger Marit Paulsen i startgroparna 
för en comeback. SvD 15/11 1995. 
Tillväxten tar time-out menar Före-
tagarnas riksorganisation. SvD 28/11 
1995 

trivia trivialiteter. De trendskapande TV-
programmen frossar i detaljer och 
hagateller. [ .. . 1 Expressen fredag har 
Linda Norrman Skugge och minst en 
reporter som gjort kalsongreklam - 
trivia in på bara kroppen. Trivia rules 
OK. DN 31/12 1995. Ett debartpro-
gram om trivialiteter uppfåttas som 
något nytt, säger NN. Men det är 
typiskt för vår generation att diskutera 
kaffehrvggare med samma allvar som 
man diskuterar dödsstraff. Det finns 

en stark varm för "trivvia" för intelli-
gent ytlighet. DN:s månadsmagasin 
februari 1996 [eng. trivial 

vabba Ett färskt ord: vabba. Att vabba 
är att stanna hemma för Vård av 
Barn. Expressen 1/9 1995 

vardagsmakt Varda gsmakt ingår nu i 
den socialdemokratiska retoriken på 
högsta nivå. Trots invändningar [.1 
fördes begreppet på söndagen in i 
partiets riktlinjer för framtiden. Kul-
turminister Margot Wallström försva-
rade det nya, eller nygamla, begreppet 
som har lanserats av SSU. Hon såg 
"dagens engagemang för ökad makt i 
vardagen "soni enjortsättning på par-
tiets demokratiska traditioner. SvD 
18/3 1996 

Aktualiteter 
Vad heter valutan euro i bestämd form 
och i plural? Hur uttalas euro? 
Böjning i bestämd form bör vara euron. 1 
förbindelse med räkneord e.d. får plura-
len (i likhet med t.ex. franc och mark) 
klara sig utan ändelse; det bör alltså heta 
5 euro. 1 vissa fall, t.ex. vid tal om ett 
visst antal euromynt, bör pluralformen 
euror användas. 

Euro ska uttalas stavningsenligt på 
svenska (som i Europa). 

Heter det EU-parlainentet eller Europa-
parlamentet? 
Använd helst den officiella benämningen 
Europaparlamentet, men i mindre v ikti-
ga sammanhang ghr EU-parlamentet bra. 
Förledet EU- är också lämpligt i icke-
officiella sammansättningar som EU- 

sanktionerat, EU-handel, EU-gränser 
m.fl. 

Går det att använda eko- som förkort-
ning både för ekonomi och ekologi? 
Det är inte så lyckat eftersom ord som eko-
brott, ekodomstol och ekojlykting kan miss-
förstås. 1 de fall missförstånd kan uppstå bör 
man därför skriva ut förkortningen: eko,io-
misk eller ekologisk. Mycket talar dock för 
att eko- i betydelsen 'ekonomisk' alltid bör 
skrivas ut och att eko- förbehålls ekologisk, 
eftersom nästan alla ord med eko-, och då 
särskilt de nytillkomna, just har den betydel-
sen. Några sådana nya ord är ekobv, ekofi-
her, ekohumanism, ekohus, ekoindustri, 
eko komniun, eko kött, ekomjölk, ekopark, 
ekosahotage, ekoturism och ekovin. 

Ola Karlsson 
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Trude 	 Vid eller trang skriftnormal? 
Hoel 

Om valgfrihet 1 norsk og svensk 

1 Norge finns ganska stor språklig valfrihet, som har tillkom-
mit bl.a. som ett led i frigörelsen från danskan. Man har två 
skriftspråksformer, bokmål och nynorsk. 1 rättskrivningen 
finns valfrihet mellan olika former i en hel del fall, ungefar 
som vi har för några enstaka ord, t.ex. mellan skall och ska, 
givit och gett. För var och en av de två norska skriftformer-
na finns det en allmän rättskrivningsnormal och en stränga-
re Iäroboksnormal där de former anges som är tillåtna. 
Spelrummet är alltså vidare än om man bara har en godkänd 
form eller stavning av ett uttryck. 

Här diskuterar och jämför Trude Hoel från högskolan i 
Stavanger det norska systemet och det svenska. Artikeln 
bygger på hennes avhandling från hösten 1995 vid universi-
tetet i Oslo, där hon undersökt och jämfört "vida" respektive 
"trånga" rättskrivningssystem i Norden. 

En svensk skoleelev, forfatter, journalist 
eller privatperson skriver solen, og ten-
ker ikke på at det fins andre muligheter. 
En norsk skoleelev kan derimot velge 
mellom solen eller sola i bokmål og sola 
eller soli i nynorsk. Er nordmannen i 
statsadministrasjoneri og skal formulere 
rundskriv, er vaigmulighetene litt Eerre 
dersom det gjelder nynorsk. 

Norm og normal er to begrep som ofte 
blir brukt om hverandre. Språknormer er 
retningslinjer for å bruke et enkelt språk 
eller en varietet av et språk. En språknor-
mal er snevrere og mer konkret enn en 
norm. En normal er noe som skal tjene 
som en rettesnor, et mØnster, det er en 
kodifisering av visse deler av normen. 
En skriftnormal er dermed de mØnstrene 
som gjelder for ett skriftspråk, den er et 
bestemt sett av regler for hvordan språk-
varieteter kan, og skal, skrives. Nor- 

malen skal ideelt sett bare kunne vurde-
res i dimensjonen rett-galt, mens et avvik 
fra en norm kan brukes, selv om dette 
blir betraktet som feil, og selv om dette 
ikke har grunnlag i noen normal. Det er 
vanlig at normene etter hvert blir så eta-
blerte at de internaliseres av brukerne, 
normen kan dermed få status som en 
slags "uoffisiell normal". 

1 Norge finnes offisielle skriftnormaler 
både for bokmål og nynorsk. Det finnes 
ingen offisiell skriftnormal i svensk, men 
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 
har funksjon som skriftnormal selv om 
den ikke er påbudt av noen offentlig 
instans. Jeg tar derfor utgangspunkt i at 
det finnes en normal også for det svenske 
skriftspråket, till tross for denne norma-
len ikke er offisiell. 

Det som kjennetegner den svenske 
skriftnormalen, er det jeg har kalt en 
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"snever" skriftnormal, i motsetning til en 
"vid" skriftnormal 1 norsk. Jeg vii kort 
gjøre greie for hva denne ulikheten betyr 
for avstanden mellom den svenske og 
den norske skriftnormalen. 

Den norske valgfriheten omfatter både 
vaig av skriftnormal, dvs. bokmålsnor-
malen eller nynorsknormalen, og mulig-
heter til å velge mellom "tradisjonelle" 
eller "radikale" former. 1 bokmål kan 
man f.eks. skrive både den tradisjonelle 
formen solen og den radikale formen 
sola, i nynorsk kan man både skrive den 
tradisjonelle formen soli og den radikale 
formen sola. For ä begrense valgfriheten 
i offentlig bruk er det bygd inn et skille 
mellom kereboknormal og rettskriv ings-
normal. Lreboknormalen inneholder 
hare hovedformer, f.eks. i nynorsk tenkje 

eller tenkja. men i rettskrivingsnormalen, 
som kan brukes av elever i skolen, fins 
det et tillegg av såkalte sideformer (mar-
kert med 1 1 i ordlistene). Her kan man ha 
enda flere vaigmuligheter, som tenke 

eller tenka. Man kan i de norske skrift-
normalene skille mellom systematisk 
valgfrihet og valgfrihet innen enkeltord, 
dvs. innen lydverket. Innen nynorsknor-
malen har man f.eks. systematisk valgfri-
het i valget av infinitivsending, -e eller 
-a, og i valget av refleksivending -st eller 
-s, og man har valgfrihet innen enkeltord, 
f.eks. tØnne, tynne eller tunne. 1 enkelte 
sammenhenger kan man velge mellom 
sjeldne og frekvente skriftmålsvarianter, 
f.eks. i nynorsknormalen hoka eller hoki, 

andre ganger kan man velge mellom 
sjeldne og frekvente talemålsvarianter, 
f.eks. i nynorsknormalen moglegskap 

eller mulegheit eller moglegheit. Ulike 
bøyingsmønstre inngår enkelte ganger 
som en del av valgfriheten. 1 nynorsknor-
malen kan f.eks. de svake feminine sub-
stantivene som sideform ha endingen -a i  

entall ubestemt form og -or i flertall, 
f.eks. jente, jenta - jenter. jentor. 1 bok-
målsnormalen kan nøytrum flertall enten 
ha endingen -ene eller endingen -a i 

bestemt form, f.eks. drene eller dra. Man 
finner også eksempler på valgfrihet i for-
delingen av substantiv på genus, f.eks. 
kan alle hunkjønnsord også vre han-
kjønnsord i bokmål, ej jente eller en 

jente. (Oversikten tar utgangspunkt i 
Lars S. Vikørs kriterier for å skjre ned 
valgfriheten, Vikør 1994:61-63.) 

Valgfriheten - et politisk 
virkemiddel 
Valgfriheten har det siste hundreåret 
vert et språkpolitisk virkemiddel i 
Norge. Først ble valgfriheten brukt til å 
sikre språklig frihet fra danskene, og 
siden ble den brukt for å redusere avstan-
den mellom bokml og nynorsk. En av 
hovedhensiktene med valgfriheten i dag, 
er å gjøre det lettere for elever å velge et 
talemålsnrt skriftspråk. Valgfriheten 
blir dessuten brukt som et ledd i forenk-
lingen av skriftmålene, og som et ledd i 
forenklingen av fremmedord. 

Den norske språkforskeren Lars S. 
Vikør hevder at "positive evaluation of 
linguistic variation is more pronounced 
in Norway than almost anywhere else" 
(Vikør 1993:180). Det er de divergeren-
de holdningene til språklig variasjon som 
kanskje tydeligst markerer skillet mellom 
Norge og Sverige som to atskilte språk-
samfunn. 

Argurnenter mot den utbredte valgfri-
heten i de norske skriftnormalene er ikke 
ukjente i Norge. Valgfriheten blir bl.a. 
kritisert for å kreve for mye av den en-
kelte språkbrukeren. Den svenske språk-
forskeren Ulf Teleman hevder, som 
enkelte nordmenn også gjør det, at valg- 



friheten blant annet er skyld i en vidtrek-
kende "normfiksering" som medfører at 
språkbrukeren ikke kan stole på sin 
spontane skriftspråksinn1ring (Teleman 
1992:167). Det er dessuten mange som 
mener at den norske valgfrihetens rolie 
som bro mellom tale og skrift er sterkt 
overvurdert. Argumentene er bl.a. at 
ingen norm er bred nok til å romme all 
taiemålsvariasjon, noe som rammer "den 
norske situasjonen" hardt nettopp fordi 
de norske dialektene inntar en posisjon 
som aliment aksepterte bruksspråk. 
Naturlig tale er dessuten full av reduksjo-
ner som skriften aldri vii mestre ä fange 
opp. 

1 Norge finner man også en rekke 
argumenterfr den eksisterende valgfri-
heten, og enkelte ganger finner man 
argumenter for en utvidet valgfrihet. 
Blant annet mener mange at valgfriheten 
er bevisstgjørende, og en effekt av valg-
friheten er at språkbrukeren lrer å mes-
tre skriftspråket i stedet for å vre bun-
det av det. Dessuten blir valgfriheten 
framhevet som et virkemiddel for å opp-
rettholde, og å legitimere, talemåisvaria-
sjonen. Det blir også av enkelte vektiagt 
at allmenn akseptert og legitim variasjon 
i språket formidler et demokratisk prin-
sipp for språkbruk (se f.eks. Tore 
Kristiansen 1994:4-5). Gjennom de 
nevnte forskjeilene mellom den norske 
og den svenske språksituasjonen, blir 
språklig mangfold satt i kontrast til 
språklig ensretting som mål for både 
talemål og skriftmål. 

Det mest framtredende ankepunktet 
mot argumentasjonen, uavhengig om den 
er for- eller imot valgfrihet innen en 
skriftnormal, er at den er basert på spe-
kuiasjoner som gir seg utslag i autoritati- 

1) ankepunkt invändning 
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ve påstander om fordeler og ulemper ved 
skriftnormalenes utforming og funksjon. 
Denne spekuiasjonen bygger på personli-
ge erfaringer og holdninger, og ikke på 
vitenskaplig forskning, som primrt 
burde ligge til grunn. 

Ved å se på skriftspråksituasjonen i 
Norge og i Sverige kan man dermed opp-
summere: 1 Norge har man to skriftmål 
og utbredt valgfrihet innen begge skrift-
normalene. Noen mener dette er for-
målstjenlig, andre ikke. De som argu-
menterer for valgfriheten, bør kunne 
påvise at den svenske situasjonen er 
uheidig i forhold til den norske, og de 
som argumenterer mot valgfriheten, bør 
kunne påvise at den svenske situasjonen 
er en fordel i forhold til den norske. Det 
er likevel ikke så lett å undersøke om 
valgfriheten er et gode eller ikke, for 
hvordan måler man fordelene av én iøs-
ning mot fordelene av en annen? 
Språkriktighetsargumentene gir store 
rom for antakeiser og usikkerhet. Tele-
man (1979:100) mener at kunsten er å 
"blunda med rätt öga", alt etter hvilke 
holdninger og hvilket språkideologisk 
system som preger den enkeltes syn på 
rettskrivingsnormalers funksjon og utfor-
ming. En av forutsetningene for å kunne 
finne argumenter for det ene utvaigte 
alternativet, er dermed at man må ned-
vurdere og bagatellisere motstanderens 
argumenter. En annen faktor som er av 
betydning for skriftsprkssituasjonen, er 
at man i Sverige og i Norge har ulike 
ideal for talemålssituasjoneri. Det kan 
vise seg at et enhetlig talemål hindrer 
skriftspråklig variasjon og at en ønsket 
talemåisvariasjon hindrer en enhetlig 
skriftnormal. 

En av grunnene til at en trang skrift-
normal blir framhevet som eneste alter-
nativ i Sverige, er at man har vrt redd 



for at valgfrie former kan vre sosialt 
belastet. Jeg mener likevel at det er 
grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt 
alle konsekvensene ved en snever utfor-
ming av skriftnormalen er tatt med i 
betraktningen. Hvor mye betyr det egent-
lig at geografisk og sosial tilhørighet 
ikke blir avslørt gjennorn stavingen? 
Man kan ved hjeip av valgfrie former i 
de norske skriftmålene "personliggjøre 
språket" ved å velge markerte skrift-
språksvarianter, men man kan like gjerne 
velge å bruke umarkerte former, og flere 
undersØkelser viser at det er denne strate-
gien de fleste norske språkbrukere benyt-
ter seg av (se f.eks. VikØr 1995). Dess-
uten trenger man ikke valgfrie varianter 
for å markere tilhørighet, man kan like 
gjerne bruke ordvalget eller sjangeren 
som markør. 

Hvor viktig er det for leseren at alt 
skal staves likt alltid? ViI valgfriheten 
svekke en teksts lesbarhet? Ifølge en 
internasjonal undersØkelse av leseferdig-
heten som ble gjennomført 1989-1991, 
ser det ikke ut til at norske elever er 
betydelig svekket i sin evne til å lese og 
å forstå en tekst. (Om kommentarer til 
denne undersøkelsen se Finn Egil 
TØnnessen 1993.) Av større betydning 
for leseferdigheten enn eventuell valgfri-
het i skriftnormalene, ser det ut til at 
f.eks. vektleggingen av leseferdigheter i 
skolen er. Jeg mener at det er grunn til å 
tro at denne vektleggingen er forskjellig i 
Norge og i Sverige, bl.a. fordi man i 
Sverige har utbredt talemålsnormering, 
og den rikssvenske standardnormen blir 
kanskje i stØrre grad innøvd gjennom 
leseØvelser. 

Flere norske språkforskere framhever 
at valgfriheten i de norske skriftnormale-
ne kan vre en fordel for dem som skal 
kere seg å skrive, dersom valgfriheten er  

med på å bygge ut lyd-skrift-korrespon-
dansen. Blant annet viser en undersøkel-
se av Tove Bull (1984) at vektleggingen 
av en nr forbindelse mellom tale og 
skrift på grunntrinnene i opplringen, er 
med på å gjøre elevene mer språklig 
bevisste. Er det kanskje en pedagogisk 
forenkling at de norske skriftnormalene 
er vide? 

Et poeng som er verdt å ta med seg, er 
at valgfriheten i de norske skriftnormale-
ne bare gjelder deler av normalene. For 
det første går skriftnormalene i stor grad 
utenom stilistikk, semantikk og syntaks, 
og for det andre omfatter ikke valgfrihe-
ten alle deler av skriftnormalene. Man 
kan dermed ikke si at det er valgfriheten 
som konstituerer de norske skriftnorma-
lene, men valgfriheten er med på å forme 
de norske skriftmålene. Det eneste offisi-
elle kravet til konsekvens innen en tekst, 
er kravet til konsekvent infinitivsending i 
nynorsk. Likevel er det vanlig å holde 
seg til én variant av hvert ord innen én 
og samme tekst. Variantene kan variere i 
samsvar med talemål, status og sjanger, 
og det valget sprkbrukeren tar, er ikke 
riødvendigvis et valg av den språklige 
stilen som enhet, men brukeren velger 
språklige detaljer. 

Valgfrihet i svensk 
Også innen den svenske skriftnormalen 
finner man eksempler på valgfrihet på 
ordformsnivå, f.eks. femtio äv. femti, og 
man kan danne seg et visst inntrykk av 
denne valgfriheten ved å se på de innle-
dende kommentarene i SAOL. De sven-
ske sideformene er innfØrt i enkelttilfel-
ler for å åpne for forenklet staving, de 
blir stort sett brukt i den tiden det tar å 
etablere og stabilisere en ny bokstavering 
for enkeltord. Sideformene har derfor 

J 296 21 



helst wert vanlige for lånord, men også 
enkelte hjemlige ord har hatt, eller har, 
sideform under etablering av en ny 
skriftmåte. 

De svenske sideformene har en egen-
skap som den norske valgfriheten for en 
stor del mangler: de er graderte og ikke 
sidestilte, alt etter om formen er "lika all-
män eller lika accepterad" (Svenska 
skri vregler 1991:33). Det norske syste-
met med hovedformer og sideformer er 
også en form for anbefalthet, selv om 
den ikke er like direkte. 

Noen av de svenske verbene, som 
f.eks. bli og dra, er fØrt opp med enkelte 
dobbeitformer innen bøyingsmønsteret. 
Sideformene 1 verbbøyingen er ikke 
eksempler på systematisk valgfrihet 
(f.eks. bli el. bliva, blir äv. bliver, blev, 
blivit, bliven blivet blivna, imper. bli äv. 
hliv). Det finnes også et eksempel på sys-
tematisk valgfrihet i svensk: presens pas-
siv kan ha både -es og -s som endings-
suffiks, men denne systematiske valgfri-
heten er ikke allmenngyldig, fordi sjang-
eren kan kreve den ene varianten. 

En antydning til valgfrihet som det 
svenske skriftspråket også rommer, er at 
det ved en "ledig" skriftstil er akseptert å 
bruke talemålsformer. Det blir likevel 
advart mot talemålsformer, fordi den for-
men som kan virke naturlig for noen, 
ikke er naturlig for andre, og fordelen 
med å bruke en allmenn skriftform er at 
den "inte drar läsarens uppmärksamhet 
till sig utan tjänar till att bära fram inne-
hållet utan störningar" (Svenska skrivreg-
ler 1991:36). 

Den stØrste  forskjellen mellom valgfri-
heten i norsk og svensk er typen og gra-
den av valgfrihet som er tillatt. 1 de nor-
ske skriftmålene finner man f.eks. en stor 
grad av systematisk valgfrihet, dessuten 
kan man i de norske skriftmlene ha to  

eller flere sidestilte former, i tillegg til 
sideformer, som ikke kan brukes i here-
bøker eller i offentlig tjeneste (f.eks. i 
nynorsk mogeleg el. mogleg el. mogelig 
el. moglig el. muleg el. mulig). Ved siden 
av dette finner man i norsk, som i 
svensk, den forholdsvis usystematiske 
variasjonen. Det er altså mye som skiller 
de norske rettskrivingsnormalene fra den 
svenske. 

Hvor blir det mest feil? 
Det er ikke tidligere gjennomført noen 
undersØkelse, verken i Sverige eller i 
Norge, som direkte tar for seg fordeler 
og ulemper ved en vid eller en snever 
skriftnormal. Jeg har derfor sett på noen 
forholdsvis nye rettskrivingsundersøkel-
ser og sammenlignet de feiltypene som 
kan knyttes opp til graden av valgfrihet 
innen den enkelte skriftnormalen. Jeg vii 
nå trekke fram noen slike feiltyper. 

En frekvent feiltype som kan settes i 
sammenheng med graden av valgfrihet i 
den svenske skriftnormalen, er talemåls-
basert ordvalg. Ord som er frekvente i 
talemålet, blir framhevet som sregne 
feiltyper 1 skriftlige elevarbeid, f.eks. 
talemåisrelaterte forkortningsstrategier i 
ord som fritis, bästis og dagis (Hultman 
1994) og spesielt pronomensformer som 
våran og dom (Hägerfeith 1994). 
Talemålsformer er akseptert i svensk 
skriftspråk i enkelte sammenhenger. 1 
Svenska skrivregler (1991) er det f.eks. 
satt opp en liste over personlige prono-
men 1 skriftnormalen og tilsvarende for-
mer i talemålet, men det mangler konse-
kvens for når en talemålsform er aksep-
tert som valgfri form og når den ikke er 
det. Reelt sidestilte, talemålsbaserte pro-
nomensformer finner vi eksempler på i 
nynorsknormalen: han eller honom, ho 
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eller henne, hennar eller hennes, me eller 
vi og deira eller deires. Ordforrådet er 
ingen konstant faktor i et språk, og ofte 
er det endringer i talemålet som fører til 
endringer i skriftspråket. Adopsjon fra 
talemål til skriftspråk bør ikke skje ukri-
tisk, men når elever velger å bruke ord 
fra dagligtalen i et skolearbeid, som de 
vet vii bli vurdert strengt, er det kanskje 
et tegn på at talemålsvarianten er i ferd 
med å ta over for den tradisjonelie skrift-
målsvarianten. Det å akseptere flere tale-
målsvarianter gjennom dobbeltformer i 
skriftspråket, kan føre til at mer enn én 
generasjon fØler seg hjemme i skriftsprå-
ket. 

En gjenganger i både det norske og det 
svenske materialet er talemålsbasert feil-
skriving som omfatter problemer med 
enkel- og dobbeiskriving av konsonant, 
problemer med de såkalt stumme konso-
nantene og vokalveksling. Som en følge 
av talemålsnormeringen i svensk, blir 
denne typen feil ofte forklart som "felak-
tigt uttal". 

1 de norske skriftnormalene er det i 
enkelte tilfeller opprettet valgfrihet mel-
lom former med stum d og former som 
mangler den stumme konsonanten. Både 
i bokmål og i nynorsk kan man f.eks. 
skrive stod eller sto. 1 nynorsk skriver 
man sida eller sia og 1 bokmål siden eller 
sia. Det finnes aitså en viss mulighet for 
å bruke taiemålet som mal for skriftsprå-
ket når det gjelder stumme konsonanter. 
Likevel viser de norske rettskrivingsun-
dersØkelsene at stumme konsonanter 
fører til skrivefeil, enten som utelatinger 
eller som hyperkorrekte former (Smtre 
1973, Wiggen 1982). 1 de norske skrift-
målene er det også innført valgfrihet 
mellorn ulike vokaler i erikeltord. 1 
nynorsk har noen ord alltid o, f.eks. bod 

og hotn, en rekke ord har alltid u, f.eks.  

dum og hustad, mens andre ord har side-
stilte former, som knopp eller knapp og 
skole eller skule. Også andre vokaler 
opptrer 1 valgfrie former i de norske 
skriftnormalene. Materialet fra de norske 
undersØkelsene viser likevel at utskifting 
av vokal forekommer som feiltype (f.eks. 
Satre 1973), i den ene undersØkelsen 
(Wiggen 1982) vara' brukt i stedet for e, 
d brukt i stedet for o og o brukt i stedet 
for 11, biant de mest dominerende avviks-
typene. 

Spesielt innen nynorsknormalen, men 
også innen bokmålsnormalen, kan man i 
enkelte tilfeller velge niellom enkel- eller 
dobbeiskriving av konsonant dersom det 
ikke strider imot hovedreglene for dob-
bel konsonant. 1 nynorsk er det f.eks. en 
rekke ord som har hovedform med kort 
vokal og dobbel m og sideform med lang 
vokal og enkel m, f.eks. dommen eller 
domen. Det er også mange ord som har 
sidestilte former med dobbel eller enkel 
m, f.eks. kome eller komme. Denne typen 
valgfrihet medfører at dersom det ikke 
strider imot hovedreglene for dobbel 
konsonant, kan språkbrukeren i stØrre 
grad basere skriftmålet på talemålet. 
Materialet fra de norske undersøkelsene 
viser likevel at norske språkbrukere har 
problemer med dobbel konsonant, både 
som en følge av talemålsvariasjon og 
som en følge av generelle rettskrivings-
problemer. 

Feil 1 forbindelse med stum konsonant, 
vokalveksling og dobbel- og enkeiskri-
ving av konsonant er frekvente til tross 
for valgfriheten, eller er det kanskje på 
grunn av valgfriheten? Disse feiltypene 
kan gjerne skyldes at de norske språkbru-
kerne stoler2  på samsvaret mellom lyd 
og skrift som prinsipp for skriftnorrnale- 

2) siolepå lita på 
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ne, og på denne måten blir lurt. 
Mangelen på konsekvens for hvilke ord 
som har valgfrie former og hvilke ord 
som ikke har valgfrie former, kan forvir-
re språkbrukeren. Valgfriheten åpner for 
økt grad av lyd-skrift-korresporidanse, 
men en kan likevel stille spørsmål  ved 
hvor fordelaktig valgfrihet ved enkeltord 
egentlig er. 

De fleste svenske språkbrukerne kan i 
større grad stole på samsvaret mellom lyd 
og skrift, fordi rikstalemålet nrmer seg 
skriftnormalen - selv om tendensen til en 
skriftnar uttale bare påvirker visse deler 
av språket. Likevel viser materialet fra de 
svenske undersøkelsene at også svenske 
språkbrukere har problemer med stumme 
konsonanter, vokalveksling og dobbel 
eller enkel konsonant (Hultman 1994, 
Hultman og Westman 1977, Hägerfelth 
1994, Larsson 1984). Dette felles-proble-
met er nok heller en understreking av at 
svensk og norsk ikke er fullt ut ortofone 
skriftspråk, selv om avstanden mellom 
tale og skrift varierer. De svenske feil-
typene viser at kravet om ensretting ikke 
kan vere mer turigtveiende enn kravet 
om talemålsrelatert valgfrihet. 

Resultatene fra sammenligningen av 
feiltyper i norske og i svenske rettskri-
vingsundersøkelser viser at ikke mange 
elever som blir uteksaminert fra den 
videregående skolen (gymnaset) har feil-
fri rettskriving, uavhengig om de kom-
mer fra Norge eller Sverige. Det ser der-
med ikke ut til at utformingen av en 
skriftnormal er av noen serlig betydning 
for den ferdigutdannede språkbrukeren, 
men som jeg nevnte tidligere kan valgfri-
heten i skriftspråket vare en fordel der-
som variasjon i talemålet er et mål i seg 
selv. Uavhengig av resultatene fra sam-
menligningen finner man et stort skille 
mellom valgfrihet i teori og i praksis. 

Som jeg var inne på tidligere, kan det se 
ut til at norske språkbrukeres strategi er å 
velge umarkerte skriftmålsvarianter, det 
viI si at man finner tendenser til ensret-
ting i bruken av de norske skriftmålene 
også. Man kan dermed stille seg spørren-
de til hvor markant skillet mellom vide 
og snevre skriftnormaler egentlig er. Det 
viktigste ved vide normaler kan vise seg 
å vere muligheten for å markere seg med 
personlige språkformer dersom en ikke 
Ønsker å følge flertallets valg. 
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Än en gång -dubbelt 
1 anledning av min artikel "Kvantitativ 

oklarhet" i Språkvård nr 4/1995 har i nr 

1/1996 tagits in en artikel "-dubbelt" 

skriven av den numera bortgångne Bertil 

Molde. Som en ytterligare komplettering 

till min artikel ges här en text ur den 

1958 utgivna TNC-publikationen "Ord 

och uttryck": 
Synnerligen vanligt är uttrycket "3-dub-

bel", "4-dubbel", "lO-dubbelt renat". Ordet 
dubbel härrör frhn lalinets duplus, som bety-
der tvåfaldig, icke -faldig i allmänhet. Man 
bör alltså säga 3-faldig (som adverb 3-faldigt 
eller 3-fall), att 3-faldiga, en 3-fald: 4-faldig 
etc. Uttrycket 3-dubbel skulle egentligen 
betyda 3x2-faldig = 6-faldig; ja, att 3-dubbla 
skulle kunna tolkas som att fördubbla 3 gång-
er, vilket ger 8-fald. Genom sin ymniga före-
komst ha uttrycken 3-dubbel etc. i betydelsen 
3-faldig etc. fått en viss hävd, men TNC 
måste avråda frhn så uppenbart ologiska 
uttryck i det tekniska språket. 

Debatt. Norsk språkråds skrifter nr. 2: 
9-16. Oslo. 

Wiggen, Geirr, 1982: "Rettskrivingsstudier" 
1. Talenuilskorrelatii'e norniavi'ik i grunn-
skoleelevers skriftlige arheid: Norsk forsk-
ningsstatus 1981. Oslo. 

De två texterna har förmodligen haft 

skilda syften. Den ena är närmast beskri-

vande, den andra närmast rådgivande. De 

visar dock att det kan råda delade 
meningar om vad sammansättningar med 

-dubbel innebär. Avsikten med min arti-

kel "Kvantitativ oklarhet" var inte att 

sätta mig till doms över ordbruk. 

Avsikten var att i några fall av möjlig 

eller åtminstone tänkbar kvantitativ 

oklarhet visa hur oklarheten kan undvi-

kas. Det kan ibland leda till att man väl-

jer ett mindre vanligt men entydigt ord, 

t.ex. en sammansättning med -fri/dig i 
stället för med -dubbel. Detta är viktigt i 

många fall, t.ex. i säkerhetsföreskrifter. 

Ett misstag med en faktor två då det gäl-

ler brottgräns för en hisslina är inte ovä-
sentligt. Det kan vara dyrbart, kanske 

ödesdigert. 
Olof Bager, Stockholm 

Svenska språknämndens jubileumsfond 
Svenska språknänindens jubileumsfond har till ändamål att främja en insiktsfull vård 

av svenska språket. 
Sedan förra numret av tidskriften har det kommit in ytterligare bidrag till fonden. 

Vi tackar Gun Widmark, Uppsala, som har skänkt ett bidrag till minne av Solfrid 

Söderlind, samt lkuo Shimizu, Osaka, Japan. 
Den som vill visa nämnden sin uppskattning kan göra det genom att lämna ett 

bidrag till fonden. 

Bankgiro 5839-6235 Postgiro 8 65 02-2 
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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 Akade-
miens ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Och, att, å 
Jag har observerat ett par språkliga egen-
domligheter (fel eller inadvertenser), 
som numera ofta förekommer. Kanske 
har Språkvård redan noterat dem: 

Infinitivmärket att uttalas i talspråk 
å, och detsamma gäller konjunktionen 
och. 1 skriftspråk sker ständiga förväx-
lingar, men även i talspråk, då mera vår-
dat språk eftersträvas. Exempel: Vi har i 
dag äran och hälsa x hjärtligt välkom-
men till vår klubb eller Han har lovat 
och ställa upp. Från Svenska Dagbladet 
(22/9 1995) är hämtat Det finns inget 
roligare än och fan tisera ihop historier 
över dem man ser därnere. 

1 synnerhet i reklamsammanhang 
möter numera ofta den sällsamma impe-
rativformen få, exempelvis: "Få en 
Kellogg's (givetvis apostrofgenitiv) on-
ginalbild eller en varucheck", "Få ännu 
mer tillbaka på skatten" (anslag på post-
kontor). Utropstecken utsätts numera säl-
lan eller aldrig, men få måste väl ändå 
fattas som imperativ. Alternativet skulle 
vara en ren infinitiv, men det ger ingen 
mening. 

Lars Forner, Södertälje 

Svar: 
För att svara på den sista frågan först. 
Fenomenet med få i imperativ behandla- 

des i Språkvård 3/1993 under rubriken 
Få din första actionfilm! 1 nummer 
4/1993 utvecklades diskussionen av Arne 
Olofsson med åtskilliga engelska exem-
pel, framför allt med verbet Get! i 
samma betydelse som Få! 

Så tillbaka till den första frågan. Både 
konj unktionen och och infinitivmärket 
att har sedan länge i obetonad ställning 
uttalats som ett kort /å/. När ordet ska 
skrivas kan man tveka om vilketdera 
man ska välja. Erik Wellander tar upp 
detta i Riktig svenska 4 uppl. 1973 (inte i 
de tidigare upplagorna) och anför exem-
plen hjälp mig och öppna porten (i stäl-
let för att). Även Svensk handordbok 
(1966) tar upp fallet. Under och står det 
bl.a.: "Vissa talspråkl. uttr.-typer, uppkomna gm 

sammanfall i uttal av att och och, undvikes i skrift: 

låt bli att gråta! (ej: och gråtla]), hjälp mig 
att hänga upp skynket (ej: och hänga)". 

Intressant är att Lars Forner, 
Wellander och handordboken alla anför 
exempel med och i stället för att, inte 
tvärtom. Jo, Wellander har ett: Var snäll 
att öppna porten i stället för Var snäll 
och öppna. Men det verkar vara ett 
undantag. Vanliga /å/ för och blir knap-
past till att i skrift, inte ens när det finns 
verb inblandade. Skriftliga formuleringar 
som Du får inte stå att hänga här! eller 
Han vill bara ligga att dra sig är nog 
mycket sällsynta. 
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1 vissa fall finns båda möjligheterna. 
Wellander ställer frågan: "Heter det Nu 
kan Bo passa på och klippa sig eller att 
klippa sig?" utan att ge något svar; i det 
fallet går båda konstruktionerna uppen-
barligen lika bra. 

Skillnaden mellan hålla på att göra 
något och hålla på och göra något har 
Sven Pihlström utrett i en artikel i 
Språkvård 2/1988. Han ser en utveckling 
mot en betydelseskillnad, där enbart 
hålla på att används för 'vara nära att' 
som i han höll på att klippa av sig 
fingret, medan hålla på och börjar kunna 
användas för 'vara sysselsatt med' som i 
han höll redan på och klippte gräset. 

Många till synes enkla fall kan visa sig 
vara ganska intrikata när man granskar 
dem närmare. 

Margareta Westman 

Bevekade, vitstammig, belåtnad 
- konstiga former? 
Jag har i någon tidning sett en verbböj-
ning som lät galen: hevekade?? Enligt 
SAOL och vad man alltid lärt sig heter 
det hevekte. 

Har även sett vitstammad i texter. Jag 
vill ha det till vitstammig liksom rak-
stammig etc. 

Är inte belåtnad fel? Bör det inte heta 
belåtenhet? 

Tacksam för svar. 
C-B Wahlherg, Overum 

Svar: 
Alla tre formerna är lite speciella. Verbet 
beveka böjs enligt ordböckerna hevekte, 
hevekt. Ändå känns inte böjning efter 
första konjugationen, alltså bevekade, 
hevekat fullkomligt omöjlig. Det kan ha 
att göra med det snarlika bevaka som ju 
böjs så. Det kan också bero på att ordet 

inte är alldeles vanligt, för ord som man 
inte riktigt känner böjer man oftast efter 
det vanligaste böjningsmönstret. Men 
som sagt, ordböckerna är entydiga. 

Valet mellan vitstammig och vitstam-
mad är inte lika enkelt. Ändelserna -ig 
och -ad används för att avleda samma 
typ av ord: långhårig men lån garmad, 
rödskäggig men rödkindad. Både vit-
stammig och vitstammad är alltså fullt 
normalt bildade. Men i språkbruket tycks 
det vara orden på -stammig, t.ex. tjock-
stan/mig, krokstammig etc. som har blivit 
gängse. 

Ordet belåtnad finns inte angivet i 
ordböckerna. Ändelsen -nad har vi kvar 
bara i några få ord. Här kan man kanske 
tänka sig att någon på mönstret av lyst-
nad till Ivsten har gjort belåtnad till belå-
ten. Men den normala ordbildningen är 
naturligtvis belåtenhet. 

Margareta Westman 

Rubrikspråk 
Härornsistens såg jag i Svenska 
Dagbladet några rubriker som fick mig 
att reagera: 

Svenskar plundrade i Liberia 

och i samma nummer 

Ny uniformslag skall endast stoppa 
rasister 

Sannolikt är det avsiktligt att läsaren 
skulle få uppfattningen att svenskarna 
hade varit ute på plundringståg - moder-
na vikingar? 

1 det andra exemplet tycker jag att 
endast placerats fel. Det borde väl vara 
Ny uniformslag skall stoppa endast 
rasister? 1 SvD:s formulering får jag en 
känsla av att lagen skall endast stoppa 
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rasister (underförstått låta rasisterna 
verka så att säga uniformslösa) medan 
stoppa endast rasister får betydelsen att 
endast rasisterna skall drabbas av lagen 
(underförstått att andra grupper, exem-
pelvis scouter, idrottare skall kunna få 
uppträda i uniform). Har det någon 
språkbetydelse var detta endast placeras i 
en mening? 

Gösta Magnusson, Huddinge 

Svar: 
Ja, visst har det betydelse. Adverb som 
endast, bara, åtminstone fungerar så att 
de centrerar uppmärksamheten på ett led 
i satsen. De bestämmer inte hela satsen. 
Han åt bara blåbär (inte hallon); bara 
han åt blåbär (de andra åt hallon). 
Åtminstone hon har 50000 kronor på 
banken (vad han har vet jag inte) hon 
har åtminstone 50000 kronor på banken 
(troligen mer). 

Ibland händer att ett sådant här ord 
inte hamnar intill det led det bestämmer. 
Alltså i stället för att säga t.ex. jag har 
pratat enbart med Svensson (inte med 
någon annan), så säger man jag har 
enbart pratat med Svensson även när 
man menar detsamma. Sådana här 
omkastningar brukar inte leda till miss-
förstånd i talat språk eftersom betoning-
en då anger betydelsen. 

Margareta Westman  

Alviksskolan ligger i Bromma 
Bromma: 1 gårdagens SvD berättades om 
missnöjet bland lärarna med en rektorsut-
nämning i Alviksskolan. Notisen inleddes 
av felaktig ortsdatering. Alviksskolan lig-
ger i Bromma och ingen annanstans. 
<SVD> 

Ortsdatering? 
Jag har reagerat på ordet ortsdatering. 
Kan man över huvudtaget prata om date-
ring när det gäller rum (och inte tid)? 

Erik Lidbaum, 
ett av Argus små ögon och 
gymnnasielära rstuderande 

Svar: 
Det verkar egendomligt. Men Svenska 
Akademiens stora ordbok anger faktiskt 
under datum bland annat följande förkla-
ring: "på ett bref eller dokument af annat 
slag tecknad ... uppgift om när (o.hvar) 
detsamma är utfärdadt eller affattadt eller 
nedskrivet osv." Man ger följande exem-
pel från 1848: "Dess (dvs. brefvets) 
datum innehåller blott orten och årtalet, 
och detta senare icke ens fullt tydligt." 

För verbet datera anges att huvudbety-
delsen 'teckna datum på en skrivelse' 
ibland får huvudvikten lagd vid ortsbe-
stämningen. Det ges flera exempel på 
detta: "Dessa bref daterades ... 'Stock-
holm i rådskammaren'." 

Det moderna exemplet har nog inte 
med det gamla bruket att göra. Det tycks 
mera vara fråga om ett misstag. Det 
borde ha stått ortsangivelse eller ortsbe-
stämning. 

Margareta Westman 
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