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Att främja svenska språket 
Som vi kunde meddela redan i förra numret har Språknämnden fått i uppdrag 
av regeringen att utarbeta ett förslag till handlingsprogram för att främja sven-
ska språket. Själva uppdragstexten återges nedan. 

Regeringen uppdrar åt Svenska språknämnden att redovisa vilken omfatt-
ning språkvården har idag, i vilka former den bedrivs och hur de olika 
språkvårdsorganen samarbetar. 

Nämnden skall vidare identifiera och analysera de faktorer som har bety-
delse för det svenska språkets bestånd och utveckling och i det samman-
hanget beakta vad riksdagen anfört. 

På grundval av analysen skall Svenska språknämnden utarbeta ett förslag 
till handlingsprogram. Handlingsprogrammet skall innehålla mål för 
svensk språkvård samt förslag till framtida strategier och konkreta åtgärder 
för att främja det svenska språket. Språknämnden bör utföra sitt uppdrag i 
nära samarbete med universitet och högskolor samt andra språkvårdande 
organ. 

Förslag som innebär ökade kostnader för staten skall åtföljas av kost-
nadsberäkningar och finansieringsförslag. Utgångspunkten skall vara att 
förslag skall rymmas inom befintliga utgiftsramar för statsbudgeten. 

Uppdraget skall redovisas till Kulturdepartementet senast den 1 mars 
1998. 

Den läsare som kan och vill lämna ett konstruktivt bidrag till detta program 
ombes härmed att göra det. 

1 detta nummer finns en artikel av professor Tore Jansson om hur de euro-
peiska nationalspråken etablerades, vilket är intressant i ljuset av vad som 
sker nu i Europa. Därtill finns flera mindre artiklar i olika ämnen samt Frågor 
och svar och Insändare, av vilka en, den från Andreas Eriksson i Knivsta, tar 
upp den viktiga frågan om svenskans ställning. 
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Insändare 

Beträffande språkvård 
Svenska Dagbladet ger mig stor sorg 
genom att ignorera bifogade insändare, 
vilken borde ha förtjänat all uppmärk-
samhet. 

Hur skall vårt språk kunna vårdas, när 
till och med journalisterna på Svenska 
Dagbladet får härja ostraffade. 

Har inte Svenska språknämnden någon 
disciplinär myndighet? 

(Här är insändaren:) 
Aga journalisten 
Det finns så mycket för en rättfärdig man 
att förarga sig över i en dagstidning. Var-
för får man inte frid ens i Näringsbila-
gan? 

1 Näringsliv söndagen den 20 juli läser 
vi med stor vrede: "Fem centrum i Sveri-
ge". Det heter ett centrum, två centra och 
har så gjort i 1 000 år i detta land. Det vet 
varje grundskolelev. 

Vad är en hjälptekniker för en figur? 
Så småningom får man klart för sig att 
författaren talar om teknikområden. Men 
herregud lilla vän, skriv vad hon menar. 

Ta reda på. Kanske skriver man så i 
Svensk Damtidning, men i en teknisk 
artikel vill man läsa taga reda på eller 
bättre finna. 

"Sedan behöver den kemiska struktu-
ren förädlas för att förbättra dess egen-
skaper". Var är subjektet? Hur kan man 
bli anställd som journalist, när man på 
detta sätt skymfar våra fäders tungomål? 

"För att kraftigt nedbringa antalet sub-
stanser som behöver testas kombineras 
endast de" osv. Samma rännstensspråk 
ovärdigt en tidning som Svenska Dagbla-
det. 

Interagera. Tydligen menas samverka. 
Men varför inte skriva så? 

Ska kunna ges. 1 en teknisk artikel 
skriver man skall. Med verbet i plural-
form skulle man veta, om det här talas 
om flera tillstånd, men något sådant kan 
man ju inte längre hoppas på. 

Kroppsaga för journalister, som ofre-
dar läsarna, anbefalles. 

Gunnar Gavelin 
Föreningen konjunktivets vänner, Täby 

Svar: 
Vi tycker nog att den rättfärdige förargar 
sig delvis i onödan. Ordet centrum böjs i 
latinet ett centrum —flera centra, men i 
svenskan föredras böjningen ett centrum 
- flera centrum. Så böjs en stor mängd 
andra ord i neutrum. 1 svenskan finns 
redan en mängd olika pluraländelser och 
det är rimligt att vi försvenskar böjning-
arna på lånord som verkligen har införli-
vats. 

1 svenskan finns både ordet teknik som 
betyder dels 'system av avancerade pro-
duktions- och utvinningsmetoder', dels 
'praktiskt tillvägagångssätt' och ordet 
tekniker som betecknar en person. Nu 
råkar ordet teknik heta tekniker i plural - 
med betoning på andra stavelsen - och 
det kan därför i skrift förväxlas med per-
sonordet. Vårt språk innehåller många 
homografer (ord som ser likadana ut i 
skrift), och man kan inte undvika sådana 
ord generellt. 

Verbformen ta för det äldre taga hör 
numera hemma i normal sakprosa. Det-
samma gäller t.ex. ha för hava, bli för 
bliva osv. 
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De båda brotten mot subjektsregeln i 
exemplen med "kemisk struktur" respek-
tive "antalet substanser" är relativt milda 
då ju tankesubjektet i båda fallen är det-
samma i båda leden. Men visst skulle en 
mycket omsorgsfull skribent hellre ha 
skrivit t.ex. "Sedan behöver den kemiska 
strukturen förädlas för att dess egenska-
per ska förbättras" respektive "För att 
kraftigt nedbnnga antalet substanser, 
som behöver testas, kombinerar man 
endast de ..." 

Varför skribenten har valt interagera i 
stället för samverka vet vi inte. 

1 normal sakprosa används numera ska  

ungefär lika mycket som skall. Varför 
skulle man konservera ett äldre språk-
bruk speciellt i artiklar om teknik? De 
särskilda pluralformerna på verben för-
svann i stort sett redan på 1940-talet och 
gör nu ett mycket ålderdomligt intryck. 

Ordet konjunktiv var tidigare neutrum 
på svenska, men det bruket anges som 
utdött redan 1937 i Svenska Akademiens 
ordbok. 

Visst kan man bevara och själv nyttja 
olika reliker i språket, men det är knap-
past rimligt att begära att alla andra ska 
göra detsamma. 

Red. 

Behövs svenskan? 
Hej! 
Jag heter Andreas Eriksson och går andra 
året på elprogrammet, i Fyrisskolan. Jag 
idrottar och är måttligt intresserad av 
svenska språket och dess grammatik. 
Min utbildning hoppas jag ska ge något 
jobb i autoteknik. 

Har inte haft det lätt med svenska eller 
något annat språk heller. Mina erfarenhe-
ter av det här är att i stället för att läsa 
svenska skulle jag haft större användning 
av engelskan. Då hade jag ju kunnat kon-
centrera mig på ett språk som dessutom 
går att använda över större delen av värl-
den. 

Men nu är det ju som det är, så jag off-
rar en del av min fritid på extra hjälp i 
svenska. Vi som går här lär oss en hel del 
om t.ex. konstiga ord i svenskan och en 
del grammatik. Jag läser också en del 
böcker. Min svenska börjar bli bättre. 

Men varför har vi så mycket konstiga 
ord i svenskan? Vore det inte på tiden att  

förnya språket en aning. 1 synnerhet vill 
jag att de gamla latinska orden byts ut 
mot nya ord eller rentav plockas bort helt 
ur svenskan om det redan finns andra ord 
som har samma betydelse och är lättare 
att förstå. 

De ord som byts ut tycker jag kan 
plockas från engelskan. Detta skulle 
säkert underlätta mycket för oss som har 
språkliga problem och förenkla våra för-
utsättningar eftersom vi har två språk att 
kombinera. Det vore då bra om språken 
blev mer lika. 

Andreas Eriksson, Knivsta 

Svar: 
Du tar upp verkligt stora frågor i ditt 
brev. Jag ska försöka svara på dem i tur 
och ordning. 

För det första: 
Du säger att du inte har haft det lätt med 
svenskan eller något annat språk heller. 
Och då tycker du att i stället för att läsa 
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svenska kunde du ha fått koncentrera dig 
på engelska som ju går att använda i stör-
re delen av världen. - Här kan man säga 
att det faktiskt inte är lika lätt att byta 
språk som att byta skjorta. Det hänger 
ihop med vad språk egentligen är för 
något. Det språk man först lär sig som 
liten, det går så djupt in i en. Man lär sig 
att orientera sig i omgivningen och värl-
den och bland andra människor mycket 
med hjälp av språket. Man utvecklar sina 
tankar med hjälp av språket och man 
uttrycker känslor med det också. Skulle 
du ha struntat i svenskan och försökt gå 
över till engelska i skolan hade det fun-
nits risk för att du bara hade fått en slags 
engelsk sprutlackering särskilt som språ-
ket i omgivningen väl ännu är svenska. 
Allt det här tillsammantaget innebär att 
du kan mycket mera svenska än du tror. 
Jag ska förklara vad jag menar: 

Ditt brev är mycket väl uttänkt och 
genomfört. 

Du formulerar vad du menar på ett 
tydligt sätt, har ett bra ordförråd. 

Du har vissa problem med stavning 
men det kan hjälpas upp i någon mån 
med stavningskontroll. (Och på den 
punkten är engelskan verkligen besvär-
lig: den engelska stavningen är mycket 
krångligare än vår.) 

För det andra: 
Alla språk - i synnerhet de som länge har 
varit skriftspråk - har mängder av ord, 
mer eller mindre vanliga. Alla dessa ord 
kan ses som spår av människors liv och 
tankar under generationer. Sådant är inte 
så lätt att bara byta ut. Skulle man försö-
ka, skulle nog många människor känna 

sig vilsna eller bli arga. Dessutom är det 
ju så att ord som för den ene är konstiga 
och onödiga är självklara för den andre. 
(Tänk bara på ord inom autoteknik som 
du kan men som är helt okända för kan-
ske din mormor.) Man kan inte plocka 
bort ord ur språk eller ur huvudena på 
folk. Ord försvinner först när ingen läng-
re använder dem. Språket kan inte styras 
på samma sätt som trafiken. 

Du tycker också att vi borde närma 
svenskan till engelskan. Inte heller så-
dant kan ske i en handvändning. Språk 
förändras till exempel genom att männis-
kor börjar låna ord från andra språk, kan-
ske därför att det inte finns uttryck för 
vissa saker på det egna språket. Men 
ibland lånar man också för att de främ-
mande orden låter tjusigare. 

Engelska språket är faktiskt mer än 
svenskan liksom delat mellan sådana ord 
som är lika våra, så kallade germanska 
ord, och sådana ord som har latinskt eller 
grekiskt ursprung. Så den som vill gå 
över till engelska, den slipper inte ifrån 
konstiga ord. 

För övrigt visar erfarenheten att den 
som kan sitt eget språk bra, den har 
oftast lättare att anpassa sig till andra 
språk när det kommer att krävas i yrkes-
livet till exempel. Så den här träningen i 
svenska har nog inte varit slöseri med 
din tid. Men kom ihåg, underskatta inte 
dina kunskaper i svenska. Du kan ju 
uppenbarligen uttrycka vad du tänker 
och känner. 

Margareta Westman 

Anm. Som vanligt har vi korrigerat rena skrivfel i 
insändarna. 
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Tore 	 Nationalspråkens tid 
Janson 

Här diskuterar Tore Janson, professor i latin vid Göteborgs 
universitet, den långa process som framväxten av national-
språk i Europa innebar. Artikeln utgör ett kapitel i hans bok 
"Språken och historien" som kommer ut i höst på Norstedts. 

Den unge Gustav Vasa blev led på trivi-
alskolan i Uppsala och dess plugg. Han 
högg sin dolk genom läroboken i latin 
och sade till läraren, den danske mäster 
Ivar: "Hej, jag tör giva dig och din skola 
tusan!" Och det var slutet på hans skol-
gång. 

Det här är bara en historia i en hel 
flora av legender kring kung Gustav. 
Han visas upp som en handlingskraftig 
svensk, som inte har tålamod med latinet 
och med danskens lärdom. Det passar 
bra med att han bröt med den katolska 
kyrkan och med att han alltid framhävde 
det svenska på bekostnad av det utländ-
ska. 

Gustav Vasa var en av många nations-
byggare i Europa. Personer och legender 
skiljer sig åt från land till land, men vad 
som faktiskt hände var förvånansvärt lik-
artat. Tidpunkterna varierade, och det 
som skedde var ytligt sett mycket skif-
tande. Kungar och ledande grupper bör-
jade krig eller bildade allianser, delade 
upp områden och slog ihop områden. 
Folk revolterade och vann eller slogs 
ned. Men i ett långt perspektiv hände 
ändå detsamma i del efter del av Europa, 
med början på 1200-talet och slut först 
på 1800-talet. Det som försvann var 
många små stater, där det var vanligt att 
man talade samma språk som i grannsta- 

tema, och där det obligatoriska skrift-
språket var latin. 1 stället kom det mycket 
färre stater, var och en med sitt eget 
nationella skriftspråk och med ganska 
stor språklig enhetlighet inom landet. 
Kort sagt, nationalstaterna skapades. 

Liknande saker skedde på många håll. 
Den iberiska halvön, till exempel, var 
uppdelad på sex riken år 1200. 1 söder 
härskade de muslimska almohaderna, 
som också styrde över större delen av 
Nordafrika. Norra delen av halvön var 
uppdelad på ett antal enheter: Portugal 
(som var mycket mindre än nu), Galici-
en, Asturien, Leén, Kastilien, Navana 
och Aragonien. 1 de olika staterna talades 
olika iberoromanska dialekter eller 
språk, men skriftspråket var nästan 
enbart latin. Fyrahundra år senare hade 
Portugal och Spanien i stort sett de grän-
ser som de har i dag. Under tiden hade 
också de två skriftspråken kastilianska, 
dvs, spanska, respektive portugisiska eta-
blerat sig och blivit dominerande i de två 
staterna. Det största språket i Aragonien, 
katalanskan, hade däremot en mycket 
underordnad ställning (men den har i 
våra dagar fått ett visst uppsving). 

De nya nationalspråken växte inte 
fram av sig själva, utan de skapades ofta 
mycket medvetet. Som talade former 
fanns ofta språken redan när staterna 
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kom till, men det gällde att få fram det 
som uppfattades (och fortfarande uppfat-
tas) som ett verkligt språk, alltså ett 
skriftspråk med egna skrivregler och 
helst med hög status. Två av sätten att 
åstadkomma det var att införa språket i 
skolan och att uppmuntra författare att 
skriva på språket. 

Staten, skolan och språken 
Vem som uppfann skolor för barn vet 
inte jag, men antikens greker och romare 
hade inrättningar som delvis liknade 
våra. De grekiska barnen behövde bara 
lära sig att läsa och skriva på sitt eget 
språk, men bättre folks barn i Rom skulle 
lära sig både latin och grekiska. Det var 
ju imperiets två officiella språk. 

När romarriket föll tog kyrkan över 
vad som blev kvar av skolväsen. Fram 
till 800-talet var skolorna i kloster och 
vid katedraler ytterst blygsamma, men 
efterhand byggdes skolväsendet ut kraf-
tigt, och universitet började växa fram i 
Europa från 1100-talet. Språket i skolan 
var latin. Eftersom det inte längre var 
någons modersmål gick en stor del av 
tiden i skolan åt till att lära sig själva 
språket latin, samtidigt som man lärde 
sig att läsa och skriva på samma språk. 
För den grupp som gick vidare till högre 
studier gällde det också att behärska lati-
net muntligt. Den högre undervisningen 
bedrevs på latin, och latinet var också det 
självklara språket vid internationella 
kontakter. 

När de talade språken började använ-
das som skriftspråk här och där från 
1100-talet och framåt uppkom det förstås 
också ett behov av folk som kunde skriva 
och läsa på de nya språken. Men under 
flera hundra år tycks det ha ordnats 
informellt, utan att skolorna lade om sina  

rutiner. Det verkar som om de nya skrift-
språken inte på länge användes eller lär-
des ut i skolorna. Visserligen finns det 
uppgifter om att de nya språken lärdes ut 
på vissa håll redan på 1200-talet, men det 
tycks ha varit under speciella omständig-
heter och i speciella miljöer. 

Det finns inte heller just några spår av 
undervisning i form av läroböcker och 
hjälpmedel, som läseböcker, grammati-
kor eller ordböcker för de nya språken 
förrän fram på 1500-talet. Det verkar 
som om de som skulle skriva och läsa på 
de nya språken fick gå en av två vägar. 
Antingen fick de lära in det helt utanför 
kyrkans skolor. Så gick det kanske till 
för en del av de bättre bemedlade, som 
kunde få hjälp av både anförvanter och 
anställda lärare, om det behövdes. Eller 
också fick man lära sig själv att skriva 
och läsa på det egna språket när man väl 
hade klarat att lära sig samma sak i sko-
lan för latinet. Det var antagligen en lät-
tare väg. Att läsa och att skriva är ju fär-
digheter som man kan ta med sig från ett 
språk till ett annat, åtminstone i ganska 
stor utsträckning. Därför var det nog så 
det gick till för de allra flesta. 

Efterhand som de nya språken började 
användas i kontrakt och korrespondens 
och andra officiella sammanhang så bör-
jade utbildning komma igång, under 
1300-talet och 1400-talet. Men den stora 
omsvängningen kom först på 1500-talet, 
med reformationen i norra Europa. De 
nya lärorna innebar ju bland annat att 
kristendomen skulle predikas på det 
språk som folket talade, och att de cen-
trala texterna skulle vara tillgängliga på 
det språket. Den katolska kyrkan motar-
betade detta mycket länge och höll fast 
vid att latinet var kyrkans och kristendo-
mens språk. Religionsstriden var alltså i 
hög grad en språkstrid. 
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Den striden kom i själva verket igång 
långt före Luther. Redan på 1300-talet 
pläderade John Wycliffe i England för att 
man skulle använda engelska, och han 
inspirerade också andra, som översatte 
delar av Bibeln. 

De som styrde i stater som England, 
Danmark och Sverige hade inte svårt att 
se fördelarna med att ha en kyrka som 
föredrog kungens makt framför påvens, 
och som föredrog landets språk framför 
det internationella latinet. Dessa länder 
och flera andra genomförde reformatio-
nen uppifrån, som påbud från kungen, 
och därigenom fick också det nationella 
språket en helt annan ställning. När 
evangelium skulle predikas och Bibeln 
skulle läsas på engelska, danska och 
svenska, då måste de språken också bli 
skriftspråk som kunde jämföras med lati-
net. 

Det betydde inte att latinet blev motar-
betat eller att det trängdes tillbaka sär-
skilt mycket. Både reformatorerna och 
kungarna såg det som självklart att lati-
net skulle fortsätta att vara de bildades 
och lärdas språk. Luther själv var mycket 
positiv till att använda tyska i skolan och 
i kyrkan i början av sin karriär, men 
under senare år svängde han över mot att 
föredra latin. 

Effekten var alltså inte att länderna 
bytte från latin till de nya språken, utan 
att de nya språken blev erkända som 
skriftspråk och inte bara som talspråk. 
De kom ännu inte upp i nivå med latinet, 
men sågs som möjliga alternativ. Det var 
ändå ett mycket viktigt steg, och fortsätt-
ningen av historien, från 1500-talet och 
framåt, handlar om hur de nya national-
språken tar över från latinet på område 
efter område, till dess att latinet slutligen 
försvinner helt som medel för språklig 
kommunikation. Men det hände inte förr- 

än på 1960-talet, då det andra Vatikan-
konciliet beslutade att generellt tillåta 
gudstjänst på andra språk än latin. Där-
med försvann behovet för präster i katol-
ska kyrkan att kunna latin aktivt, och 
språket har nu som en följd av det förlo-
rat sin roll som kyrkans internationella 
språk. 

De nya språken användes ännu i gan-
ska liten utsträckning i skolorna på 1500-
talet. Men det grundläggande arbetet 
kom i gång. För att ett språk ska kunna 
vara skolspråk på samma sätt som latinet 
var, måste man ha en klart bestämd 
språkform. Eleverna måste ju lära sig att 
stava och att formulera sig korrekt, och 
då måste det finnas rättstavningsregler 
och grammatikor och helst ordböcker att 
slå upp i. För latin fanns allt detta sedan 
länge. 

För Europas nya skriftspråk utveckla-
des de här hjälpmedlen i varierande takt 
under 1500- och 1600-talen. Den första 
grammatiken för spanska publicerades 
redan 1492, och inom några decennier 
fanns det grammatiska beskrivningar 
också för italienska och franska. 1 ett 
land i periferin som Sverige dröjde det 
till 1696 innan någon publicerade en 
grammatik för nationalspråket. 

Det är under 1600-talet som national-
språken började konkurrera på allvar 
med latinet som skriftspråk och skol-
språk. Staterna blev allt starkare och allt-
mer centralstyrda. Kungar och andra 
makthavare blev alltmer benägna att 
hävda det egna landets språk, inte så säl-
lan i direkt opposition mot latinet, som 
blev mer och mer förknippat med kyr-
kan, allteftersom latinet så sakteliga blev 
mindre använt på andra områden. 

En viktig förändring var att alltmera 
av den statliga förvaltningen sköttes på 
de nationella språken. Det gällde skat- 
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teuppbörd, räkenskaper, korrespondens, 
militärväsen med mera. Staterna och 
deras organisation växte kraftigt i bety-
delse. Det innebar att det behövdes 
många människor med förmåga att läsa 
och skriva dokument av alla möjliga slag 
på en mängd ställen i samhället. Det 
räckte inte längre med att utbilda präster-
na, som under många hundra år hade 
stått för det mesta av den bokliga bild-
ningen. 

1 skolorna gick det ändå ganska trögt 
att få in de nya språken. Skolans värld är 
mycket konservativ, och det dröjde ofta 
länge innan utbildningen blev inriktad på 
nationalspråken snarare än på latinet. 1 
Sverige infördes svenska som ämne i lär-
domsskolan först i början på 1800-talet. 
Men långt innan dess hade man i hela 
Europa gått över till att lära ut de grund-
läggande färdigheterna att läsa och skri-
va på de nya språken. Nationalspråken 
erövrade skolan långsamt och nerifrån. 

Man kan också se det som att den tra-
ditionella lärdomsskolan fanns kvar gan-
ska oförändrad mycket länge, men att 
nationalspråken tog över de nya område-
na för utbildning. För det första fick 
många fler människor elementär skolut-
bildning, och det blev på nationalsprå-
ken. För det andra behövdes det efter-
hand en teoretisk del i allt flera praktiska 
yrken, och den tog nationalspråken över. 
Framför allt gällde det inom handeln. Ett 
annat exempel är militäryrket, som ju 
engagerade många ur de ledande kretsar-
na i samhället. På 1600-talet inrättades 
det så kallade riddarakademier på många 
håll i Europa, bland annat i Stockholm, 
för att ge unge adelsmän skolning i det 
de behövde kunna. Språket var national-
språket, inte latin. 

Efterhand som latinet gick tillbaka och 
nationalspråken gick framåt blev det  

också alltmera nödvändigt att kunna 
andra länders språk när man gav sig ut i 
världen. På 1600-talet börjde det komma 
igång organiserad undervisning i franska 
för engelsmän, tyska för svenskar, och så 
vidare. Till att börja med gällde detta 
bara en liten grupp av höga personer och 
diplomater, men efterhand blev undervis-
ning i främmande moderna språk en nor-
mal verksamhet i skolorna i många län-
der. 

Allt det här innebar att Europas nya 
nationella språk på område efter område 
kom ifatt latinet. Det betyder också att de 
nya språken så småningom tog på sig 
samma roller som latinet hade haft från 
början. Latinet var ett skriftspråk som 
skrevs med det latinska alfabetet, och det 
blev de nya nationalspråken också. Lati-
net hade strikta regler för grammatik och 
stavning, och sådana fick också national-
språken. Latinet var ett undervisnings-
ämne i skolan, och även den funktionen 
fick till slut de nya språken. 

Nationalspråk 
och nationalskalder 
Latinets stora företräde som det behöll 
länge var att det hade en klassisk littera-
tur. Vergilius, Cicero och de andra stora 
latinska författarna lästes i skolan och 
måste vara kända av alla som ville göra 
anspråk på någon bildning. Så förblev 
det länge. Men de nya språken höjde sin 
status, nya konstverk skapades, och 
språk efter språk fick sina egna national-
författare, som efterhand skulle läsas i 
skolan precis som de latinska. Gamla 
gudar ersattes med nya gudar. 

Den första europeiska nationalskalden 
efter romarna var Dante. Han skrev sina 
verk redan i början av 1300-talet och är 
på alla sätt exceptionell. Han står också 
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först i en enastående litterär tradition i 
Italien. Två stora författare kom snart 
efter honom, poeten Petrarca och pro-
saisten Boccaccio, båda från landskapet 
Toscana liksom Dante. Genom de tre 
fick italienskan en uppsättning av klas-
siska litterära förebilder som lästes, 
beundrades och snart också kommentera-
des på samma sätt som de latinska. Boc-
caccio själv ägnade sig åt att skriva kom-
mentarer till Dantes verk, till exempel. 
Italienskan fick på så sätt sina klassiker 
flera hundra år före något annat europe-
iskt nationalspråk. 

1 de andra romanska länderna fanns 
det inga författare av samma dignitet på 
åtskilliga hundra år, trots att franska 
användes som litterärt språk tidigare än 
italienska. Det är först på 1500-talet som 
man finner skriftställare av verkligt stort 
format, som Rabelais och Montaigne. 
Men trots att båda blev mycket uppskat-
tade och lästa fick ingen av dem riktigt 
den status som det innebär att vara eta-
blerad som språklig och stilistisk före-
bild. Den äran fick däremot dramatikerna 
från 1600-talet, tragediförfattarna Cor-
neille och Racine och komediförfattaren 
Molire. Deras språk och deras sätt att 
uttrycka sig uppfattade man som före-
bildligt, och de har förekommit i skolun-
dervisningen i århundraden. 

1 Spanien kom den första litterära 
storhetstiden under slutet av 1500-talet 
och början på 1600-talet. Då levde de 
stora dramatikerna Calderén och Lope 
de Vega, och Cervantes skrev sin odöd-
liga satir över riddarromanerna, "Don 
Quijote". 

England fick tidigt en rikhaltig littera-
tur på det egna språket. De allra första 
verken är dikter på fornengelska, från 
800-talet och framåt. Under den senare 
medeltiden skrevs det mycket litteratur. 

Mest känd är Chaucer och hans verk, 
som var starkt påverkade av de stora ita-
lienarna. Men den första verkligt stora 
och berömda författaren på engelska 
skrev sina verk i början av 1600-talet: 
William Shakespeare. 

Frankrike, Spanien och England fick 
alltså de första verkliga storverken på de 
egna språken inom loppet av ett halvse-
kel, i stort sett den första delen av 1600-
talet. Det är förstås ingen slump. De tre 
staterna var på frammarsch, både poli-
tiskt och ekonomiskt, och gjorde anspråk 
på ledande ställningar i Europa. Förfat-
tarna hade på olika sätt kontakt med sta-
ternas ledning, som fanns vid de mäktiga 
och växande kungliga hoven i de tre 
dynamiska huvudstäderna Madrid, Paris 
och London. Som det ofta har varit så 
frodades den litterära skaparkraften vid 
den här tiden i en miljö där det fanns 
makt och pengar. 

Författarna i de olika länderna hade 
naturligtvis också kontakt med varann. 
Inget land utvecklades i isolering, utan 
förbindelser fanns på många sätt och 
genom olika kanaler. Det fanns ett tyd-
ligt drag av tävling mellan länderna i 
Europa på det kulturella området, lika 
väl som de konkurrerade med varandra 
ekonomiskt och med jämna mellanrum 
bekämpade varann militärt. 

1 de övriga länderna i Europa utveck-
lades de nationella litteraturerna betyd-
ligt senare. Förutsättningarna var olika, 
och allmänt sett sämre. Nyss konstatera-
des att makt och rikedom har sin betydel-
se när det gäller att skapa en ny litteratur. 
Men det går sällan eller aldrig att åstad-
komma någonting från ingenting, ens om 
det finns mycket pengar. För att det ska 
skapas stora litterära konstverk behövs 
det en litterär tradition och en litterär 
miljö. Författare är beroende av att det 
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finns föregångare. Före Shakespeare 
fanns en lång rad engelska renässansdra-
matiker som nu är nästan glömda. Cor-
neille och Racine hade både franska före-
gångare och förebilder i Spanien. 

1 länder som Sverige var det intellek-
tuella klimatet kärvare, för att uttrycka 
saken milt. Ändå gick utvecklingen i 
princip i samma banor som i de större 
länderna. Från och med Gustav Vasa 
betonades det svenska på alla sätt av sta-
ten, som gjorde vad den kunde för att 
skapa och sprida nationalistiska stäm-
ningar. Det svenska språket var mycket 
viktigt för den nationella sammanhåll-
ningen. Men det fanns till att börja med 
ytterst lite skrivet på språket. Den bibel-
översättning som publicerades 1541 och 
som kallas "Gustav Vasas bibel" var där-
för mycket viktig. Den var en omfångs-
rik bok på svenska, som distribuerades 
till alla delar av landet och användes 
regelbundet för högläsning i gudstjänsten 
och på många andra sätt. Språket i den 
gav normen för det svenska skriftspråk 
som höll på att växa fram. 

Den litterära produktionen på svenska 
var synnerligen begränsad fram till och 
med 1600-talet. Man kan egentligen bara 
peka på en betydande författare, Georg 
Stiernhielm. Efterhand blev det ändå allt 
fler som skrev på språket i olika sam-
manhang, och latinet blev mindre van-
ligt. 

Det var först på 1700-talet som det 
började skrivas skönlitteratur på svenska 
i någon större utsträckning, och det är 
först då som man kan se en egen svensk 
litterär tradition växa fram. Den har 
efterhand blivit väl etablerad, med 
många större och mindre författare och 
genrer. Men först i slutet på 1800-talet 
kom en verkligt internationellt erkänd 
författare på svenska, August Strindberg. 

Det var alltså inte alla Europas länder 
som förmådde skaffa sig riktigt lyckade 
nationalskalder i ett tidigt skede. Men 
strävan fanns överallt. Nationalstatema 
gynnade sina språk, och de gjorde det i 
högre och högre grad allteftersom tiden 
gick. Språken blev viktigare och viktiga-
re inom sina stater, och den nationella lit-
teraturen spelade en väsentlig roll. Den 
var ett medel för att utforma språket till 
ett fullödigt instrument för språklig kom-
munikation. Den blev också efterhand ett 
viktigt föremål för undervisning i den 
nationella skolan. Och den hade en sym-
bolisk betydelse gentemot de klassiska 
språken. Det var först när ett språk hade 
en egen litteratur att undervisa om som 
det möjligen kunde betraktas som likvär-
digt i rang med latinet och grekiskan. 

Språk och politik 
De moderna europeiska språken tävlade 
med latinet också på andra sätt än genom 
att skapa nationell litteratur. Hela frågan 
om språkens ställning hängde ihop med 
Europas syn på sin egen kultur. 

Den ledande tankeriktningen under 
1400- och 1500-talen var den som brukar 
kallas renässansen. Den innebar en före-
ställning om att den klassiska antiken 
stod på en ofantligt hög kulturell nivå 
och att det gällde att knyta an till antiken 
och efterbilda den. När det gällde språk 
innebar den att grekiska återigen studera-
des i Västeuropa men framför allt att det 
ansågs synnerligen viktigt att odla lati-
net. De klassiska författarna blev förebil-
der i mycket högre grad än tidigare, vil-
ket medförde problem, eftersom det inte 
är lätt att skriva som Cicero. En stor 
mängd författare skrev också nya litterä-
ra verk på latin under renässansen. Långt 
ifrån alla är dåliga, men läsekretsen var 
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nog inte stor ens då, och de är glömda 
sedan länge utom av en liten grupp spe-
cialister. 

Framåt 1600-talet fick renässansidén 
allvarlig konkurrens av tanken att den 
moderna tiden faktiskt överträffar själva 
antiken. Diskussionen om det pågick i ett 
par hundra år i lärda kretsar. Den mest 
kända episoden är ett större litterärt gräl 
som utbröt i Frankrike först på 1680-
talet, och som brukar kallas querelle des 
anciens et des modernes. Det var en poet 
vid namn Perrault som började det hela 
genom att hävda att just hans egen tid 
och land, Frankrike under Ludvig XIV, 
var mer framstående än något som hade 
funnits i antiken. Den tanken mötte våld-
samt motstånd från traditionalisterna, 
men själva striden var egentligen en mar-
kering av att antikens dominans i Europa 
närmade sig sitt slut. 1 fråga om språk 
betydde det att latinet började förlora ter-
räng på allvar. 

Ludvig XIV och hans epok var centra-
la i den utvecklingen. Frankrike domine-
rade ju Europa både politiskt och kultu-
rellt under senare delen av 1600-talet och 
under större delen av 1700-talet. En bety-
delsefull följd av Frankrikes dominans 
var att det blev allt viktigare att kunna 
franska för de människor som betydde 
något i resten av Europa. Det var av flera 
skäl. Ett var bildningsidealet, eller snobb-
värdet om man så vill. Efterhand blev det 
viktigare att ha läst Racine och Boileau 
än att kunna Vergilius och Horatius utan-
till. Ett annat var umgänget. Det franska 
hovet angav tonen för alla Europas hov 
och salonger, man behövde veta hur det 
gick till där och hur konversationen för-
des. Ett tredje, och mer direkt nyttigt, var 
att franska efterhand blev diplomatins 
och det internationella umgängets språk. 

Den utvecklingen började under 1600- 

talet. Dittills hade latinet varit det sj älv-
klara språket för diplomatiskt umgänge i 
Europa. Men i takt med att nationalsta-
tema fick allt högre tankar om sig själva 
och sina egna språk började det förekom-
ma försök att använda de språken i offi-
ciella kontakter med andra. Till att börja 
med betraktades detta som etikettsbrott, 
men när alla parter i praktiken kom att 
behärska franska bättre än latin blev situ-
ationen en annan. Ännu 1660 fördes alla 
förhandlingar på latin vid fredsförhand-
ungarna i Oliva mellan Sverige, Österri-
ke och Polen. Men 1678 i freden vid Nij-
megen mellan Sverige, Frankrike, Spani-
en och andra var förhandlingar och pro-
tokoll på franska, och bara själva freds-
traktaten på latin. Freden i Rastadt 1714 
mellan Österrike och Frankrike doku-
menterades helt på franska, och så blev 
det i allmänhet i fortsättningen. Därmed 
hade franskan tagit över en av latinets 
verkligt centrala funktioner i Europa. 

Detta var väl förberett. Franskan hade 
stöttats, reglerats och favoriserats på alla 
sätt i hemlandet Frankrike. Dels hade 
den blivit allt starkare gentemot latinet, 
dels hade den vunnit mark från occitan-
skan i södra Frankrike och från andra 
regionala språk och dialekter. Redan 
1635 inrättade kungen Académie franai-
se, som alltjämt har som sin uppgift att 
vårda och främja franskan. Det franska 
språket blev först ett verkligt nationellt 
språk för den framgångsrika nationen 
Frankrike. Därefter höjde det sig, på 
grund av Frankrikes makt och prestige, 
till ytterligare en nivå och började ersätta 
latinet som det internationella språket. 

En sådan framgång kunde bara ett 
nationellt språk ha, eller åtminstone bara 
ett i taget. Ambitionerna var dock ofta 
väl så höga i andra länder, och de lanse-
rade sina olika språk efter bästa förmåga. 
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Ett av de mera bisarra exemplen på 
sådan språkpropaganda är de åsikter som 
framfördes om svenskan av professorn 
Olof Rudbeck i Uppsala. 1 det verk som 
kallas "Atlantica" och vars första del 
utkom 1679 försökte han visa att Sverige 
var forntidens Atlantis och det land som 
allt i antiken härstammade från. Själva 
språket svenska menade han var det äld-
sta av alla och följaktligen också det som 
de antika språken härstammade från. 
Redan i samtiden ansåg många i Sverige 
att detta var rena dumheter, men hans 
idéer gillades på högsta ort och bemöttes 
med stor respekt så länge som Sverige 
pretenderade på att vara en politisk stor-
makt i Europa. 

Språktävlingen 
Ett antal språk växte fram i Europa under 
sen medeltid och därefter. Till att börja 
med var de bara talspråk, utan namn och 
utan något anseende. Så blev de skrift-
språk och fick egna namn, som franska, 
italienska, svenska och så vidare. De 
verkligt framgångsrika språken blev för-
knippade med en stat och fick ställning 
som nationalspråk. 

Det finns ingenting inbyggt i de 
mänskliga språken som gör att det måste 
bli så här. De flesta språk som har fun-
nits i världen har alldeles säkert varit 
enbart talspråk, och de har talats av små 
grupper. Skriftspråk och språk som hör 
ihop med stora stater uppkom för första 
gången under antiken. 

Det speciella med Europas språkliga 
historia är att antikens skriftspråk, lati-
net, blev kvar i hela Västeuropa i 
omkring tusen år efter det att den romer-
ska staten hade fallit. Den siste kejsaren i 
Västrom blev avsatt år 476, och de nya 
språken tog över som skriftspråk i perio- 

den från ungefär 1300 till ungefär 1700. 
Ändå blev de nya språken inte riktigt 

som latinet. Det är sant att de blev mäkti-
ga staters språk, att de användes för fler 
och fler ändamål och att stor litteratur 
skrevs på flera av dem. Men till skillnad 
från latinet var de inte utan konkurrens. 

1 sitt tidigaste skede var ju latinet bara 
ett bland många små språk i Italien, men 
efter några hundra år hade det faktiskt 
ingen egentlig medtävlare. Grekiskan var 
och förblev viktig, visserligen, men ro-
marna skaffade sig snart all den politiska 
makten även över dem som använde gre-
kiska, och i västra delen av riket domine-
rade latinet på alla sätt: politiskt, kultu-
rellt och religiöst. Latinets ställning var 
helt ohotad, och det förblev den mycket 
länge. 

De nutida europeiska språken har 
aldrig varit i den situationen. De uppkom 
som skriftspråk och maktspråk under 
samma tidsperiod, i närheten av varandra 
och under ömsesidig påverkan. Det ena 
området efter det andra i Europa upphör-
de att vara en samling av små politiska 
enheter med likartat talspråk och blev en 
nation med en politisk ledning och ett 
talat och skrivet språk. Men ingen stat 
kunde dominera alla de andra, utan Väst-
europa blev och förblev ett område med 
ett antal nationalstater, i evig tävlan i 
politik liksom i kultur och språk. 

1 fråga om språken stod tävlingen del-
vis mellan latinet och det egna språket. 1 
varje land erövrade det nationella språket 
gradvis område efter område från det 
gamla skriftspråket. Takten var olika, 
som vi har sett, och det hela tog mycket 
lång tid. Det gick tre kvarts årtusende 
från det att franskan började användas 
som litteraturspråk i slutet av 1000-talet 
till dess att latinet avskaffades som offi-
ciellt språk till förmån för ungerskan i 
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Ungern i mitten av 1800-talet. Latinet 
ställdes mot de nationella språken i en 
jämförelse som till slut medförde att lati-
net avvecklades, men som också betydde 
att de nya språken formades efter latinet. 

Många svenska ord kommer från lati-
net. De flesta av dem finns också i 
många andra europeiska språk. Ibland 
beror det på att varje språk har lånat 
ordet från latin, men för det mesta har de 
europeiska språken lånat orden från 
varann. Ta ett ord som populär, som på 
latin heter popularis. Det finns på alla de 
stora europeiska språken, på franska 
populaire, på engelska popular, på tyska 
populär, på italienska populare och så 
vidare. Ordet dyker upp i svenskan i bör-
jan av 1700-talet. Ett annat latinskt ord, 
som breder ut sig just nu, är virtuell. Det 
kom in i svenska något senare. Det är 
först belagt år 1822. 

Fastän ett romanskt språk som franska 
kommer från latin har det inte haft ord 
som populaire och virtuel hela tiden, 
utan orden har lånats in i den moderna 
franskan från det antika latinet eller från 
ett annat europeiskt språk. Det kan man 
se på att orden inte har deltagit i de ljud-
förändringar som alla ursprungliga fran-
ska ord har gått igenom. 1 franskan finns 
till exempel ordet peuple, som kommer 
från det latinska populus, och som har 
funnits med i språket under hela dess 
utveckling. Om ordet populaire hade 
varit med hela tiden från latinet, så hade 
det i stället kanske hetat peupler. Samma 
sak med virtuel. Det kommer från en 
avledning av det latinska virtus, som på 
franska heter vertu. Om virtuel hade fun-
nits med i språket hela tiden borde det ha 
hetat vertuel. 

Det som hände i Europa med dess 
många tävlande språk var att språken 
oavlåtligt lånade ord och uttryck från  

varann och påverkade varann. Latinet 
och grekiskan levererade många av ord-
stammarna, men naturligtvis hände det 
också att ett av språken skapade ett bra 
ord som sedan lånades in i alla de andra. 
Det vapen som kallas musköt blev popu-
lärt över hela Europa, och namnet följde 
med föremålet till varje land och lånades 
in i dess språk med små förändringar. 

De som ledde kampen för de nya språ-
ken var nästan alltid i nära kontakt med 
makten i den nya stat som skulle få ett 
språk. 1 motsats till latinet, som var de 
lärdas språk, kallas de nya språken ofta 
foikspråk, men det är faktiskt ganska vil-
seledande. Som skriftspråk och som 
skolspråk var de nya språken herrarnas 
skapelse, och inte folkens. De var säkert 
mer populära bland vanliga människor 
än latinet, eftersom de var baserade på 
det som folk i allmänhet faktiskt talade. 
Men de skrivna standardformerna av 
franska, engelska eller svenska utgick 
inte från något tvärsnitt av hur folk tala-
de utan från hur språken lät vid hovet 
och bland adelsmännen. 

De nya språken var skriftspråk, och de 
måste spridas genom medveten träning 
och utbildning. Nationalspråken fick allt-
så sin fulla utveckling först när de hade 
erövrat skolsystemen helt och hållet. 
Även det var en mycket långvarig pro-
cess. Latinet behöll en stark ställning i 
skolan i de flesta länder fram till och 
med 1800-talet. De nya språken åt sig 
mycket sakta in i läroplanerna. Först 
användes de till grundläggande läs- och 
skrivträning, sedan kom enklare matema-
tik och läsning av litteratur. Svåra ting 
som vetenskap, filosofi och religion för-
utsatte kunskaper i latin fram till för ett 
par hundra år sedan. 

Tävlingen med de andra nationernas 
språk var ofta ännu viktigare än tävling- 
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en med latinet. Nationalspråkets status 
hade mycket att göra med nationalstatens 
ställning. Staten Sverige och det svenska 
skriftspråket skapades nästan samtidigt. 
En viktig orsak till att det svenska språ-
ket behövdes var utan tvekan att Dan-
mark fanns och redan hade sitt danska 
språk. Engelskan växte fram i viss kon-
kurrens med franska; spanska och portu-
gisiska konkurrerade med varandra, och 
så vidare. 1 stora drag (fast långtifrån all-
tid och överallt) blev det så att de stater i 
Europa som klarade av att upprätthålla 

sin politiska självständighet också hävda-
de och behöll sitt eget nationalspråk. 

På det viset blev det så småningom så 
i Europa att språklig samhörighet hängde 
ihop med politisk samhörighet. När Itali-
en och Tyskland enades till riken kring 
mitten av 1800-talet var det ett sista stort 
steg i den riktningen, och situationen är 
fortfarande ungefär densamma. Därmed 
skapades ett mönster som har blivit bety-
delsefullt för den övriga världen också på 
grund av det stora inflytande som Europa 
har haft. 

Språknämnden på Internet 
Om du har e-post kan du nu framföra språkfrågor till nämndens nya e-post-
adress. Du kan också besöka våra webbsidor. Där finns upplysningar om vår 
verksamhet och organisation, om böcker vi ger ut och om pågående projekt. 
Där finns dessutom länkar till andra språkvårdande organisationer, bl.a. de 
övriga nordiska språknäninderna. Adressema är 
info @ spraknamnden.se  
http://www.spraknamnden.se  
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Lena 	 Nya ord - inte alltid helt nya 
Moberg 

Tack, alla intresserade läsare som skickat tips om nyord och 
kommentarer till våra nyordslistor de senaste åren. Här 
publicerar vi nu ett urval av era kommentarer. 

Till fjolårslistans bimbo har docent Arne 
Olofsson på engelska institutionen vid 
Göteborgs universitet kommit med vär-
defulla synpunkter: 

"Ordet bimbo (mask.) och bimba 
(fem.) har i italienskan ett betydelseom-
fång som sträcker sig från 'barn' till 
(åtminstone) 'tonåring'. Den maskulina 
formen bimbo dök tidigt upp i ameri-
kansk slang (äldsta belägg i rent engelsk 
text 1919) med betydelsen 'grabb', 
'kille', och mycket snabbt utvidgades 
betydelsen till att även omfatta kvinnor, 
speciellt sådana med tvivelaktig moral. 
Det är anmärkningsvärt att femininfor-
men bimba trots betydelseutvidgningen 
aldrig tagits i anspråk i engelskan. Beho-
vet av en femininmarkering (i kombina-
tion med markering av låg ålder) tillgo-
doses i stället av den amerikanska ny-
bildningen bimbette, som ännu inte tycks 
ha nått svenskan. Vad beträffar etymolo-
gin och ordbildningen finns det inget 
direkt samband mellan bimbo och barn-
bino, framför allt inte så att bimbo skulle 
vara kortform till bambino. Det finns 
(minst) två italienska grundord med 
samma betydelse, bambo (numera obruk-
ligt) och bimbo, och det välkända barn-
bino är diminutiv till bambo." 

Om ladda ned/ner skriver Arne Olofs-
son vidare: "Direktöversättning av eng-
elskans download, som har använts  

sedan 1980 om överföring av t.ex. pro-
gramvara från ett större datasystem till 
ett mindre. (Märkligt nog har inga all-
mänt inriktade engelsk-svenska ordböck-
er ännu, hösten 1996, tagit med detta 
ord.)" 

Att Arne Olofsson redan i Språkvård 
3/1995 diskuterade den nya betydelsen 
hos det svenska ordet at/et i den intres-
santa artikeln "Svensk atlet nu internatio-
naliserad" borde naturligtvis ha nämnts i 
nyordsartikeln året därpå. 

Om time out i nyordslistan 1996 har 
Roger Hansson i Järfälla skrivit följande: 
"Time out har sedan förra året i massme-
dia konimit att användas i betydelsen 
'frånvaro[period]' etc. Långt dessförin-
nan har uttrycket använts i många sam-
manhang med innebörden 'upplupen 
väntetid'. Det är vanligt att ett förlopp 
med två inblandade parter förutsätter 
någon form av kvittering, t.ex. vid kom-
munikation, där en anropande part måste 
få en reaktion från motparten innan för-
loppet kan fortsättas. Time out innebär 
att man väntar som längst en förutbe-
stämd tid. Om ingen reaktion från mot-
parten uppfattats när maxtiden förflutit, 
avbryter man sin väntan och övergår till 
annan aktivitet (nytt anropsförsök, fel-
meddelande etc.) Annars skulle nämligen 
förloppet låsa sig, eventuellt för evigt. 
Det här är ett ganska vanligt tekniskt 
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problem. För att undvika att två utrust-
ningar väntar på varandra för evigt och 
kunna komma loss ur ett sådant dödläge 
måste åtminstone den ena parten tröttna, 
avbryta sin väntan och gå vidare. Detta 
har bland svenska tekniker kallats time 
out (tajma ut, tajma ur) i minst 25 år. 
När jag började i elektronikbranchen 
1974 var uttrycket sedan länge etable-
rat." 

Roger Hansson påpekar ockå att strip-
pa i betydelsen 'skala av' inom vissa 
fackområden måste ha använts åtminsto-
ne sedan 1960-talet. Vi tackar för den 
dateringen, men den egentliga anledning-
en till att ordet togs upp i nyordslistan 
1996 var faktiskt att det i allmänspråket 
börjat användas på ett nytt sätt, nämligen 
med konstruktionen strippa ngt på ngt, 
vilket också framgick av det efterföljan-
de exemplet: sammanlagt strippades bi-
len på ett tiotal blanka kroinlister. 

På uttrycket tagga ner i samma lista 
skickade Thorleif Nilsson i Malmö ett 
tidigt belägg från tidningen Fantomen 
den 18/3 1975. 1 pratbubblan till en bild, 
där Fantomen i rollen av en dikesgrävare 
med schvungfulla slag svänger sin hacka, 
återges följande mulna kommentar från 
en annan, mindre aktiv arbetare i laget: 
"Du där ... Tagga ner lite, va!" 

Nu över till årets nyordslista. 
Om fingrarna i syltburken skriver 

Brita Öller i Alingsås: "Fingrarna i sylt-
burken har man ju sett av och till på 
senaste tiden. Artikelförfattaren jämför 
med to have a finger in the pie med 
samma betydelse. Italienskan tycks mig 
komma närmare syltburken. 1 samband 
med alla mututredningar för några år 
sedan (tangentopoli) beskrevs personer 
som så att säga greps på bar gärning 
såsom tagna con le mani nella marmella- 

ta. Mycket åskådligt, tycks det mig! - 
Där stod de med sina klibbiga fingrar 
Kan det möjligen finnas någon italiensk 
influens i sammanhanget?" 

Om uttrycket komma ut [ur gardero-
ben] och om en ökande användning av 
homo - som första led i sammansättning-
ar skriver slutligen Martin Andreasson, 
förbundssekreterare i Riksförbundet för 
sexuellt likaberättigande (RFSL): 

"Som trogen läsare av Språkvård har 
jag med intresse läst artikeln 'Några 
nyare ord i svenskan' i nr 2/97. Det är 
dock förvånande att i förteckningen finna 
uttrycket komma ut [ur garderoben]. 
Detta uttryck introducerades i svenskan 
någon gång på 1970-talet och har ända 
sedan dess varit välkänt inom den homo-
sexuella rörelsen. [ ... ] En antydan om att 
komma ut är ett sedan länge etablerat 
begrepp på svenska är att RFSL:s för-
bundsorgan Kom ut! nu är inne på sin 
artonde årgång. Går man igenom RFSL:s 
stora pressklippsarkiv (med i det närmas-
te samtliga svenska tidningsartiklar om 
homosexualitet sedan ca 1980, och 
många pressklipp som är ännu äldre) kan 
man säkert datera uttrycket mer exakt. 

Samtidigt skulle jag vilja passa på att 
tipsa om vissa nyare ord och samman-
sättningar som håller på att få ökad 
användning bland homo- och bisexuella 
kvinnor och män i Sverige. Orden homo-
kompetens ('kunskap om homo- och 
bisexuella kvinnors och mäns särskilda 
villkor') och homosamhället (samlings-
term för den gemenskap som skapas av 
homo- och bisexuella kvinnor och män 
utifrån delade erfarenheter och perspek-
tiv) har myntats under arbetet med 
RFSL:s nyligen antagna principprogram, 
och vi arbetar nu så smått på att knäsätta 
termerna; uttrycket homokultur är redan 
etablerat." 
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Helle 	 Talar du ITiska? 
Klein 

Den här spalten stod att läsa i Aftonbladet torsdagen den 8 
maj 1997. Vi tyckte att våra läsare borde få en ny chans att 
läsa om det nya språket. Helle Klein är journalist och debat-

tör. 

Datorspråket behärskar snart tillvarons 
alla dimensioner. Moderaternas partile-
dare Carl Bildt säger med emfas: "Vi 
måste byta operativsystem för Sverige." 
Partivännerna applåderar. Så får system-
skiftet den rätta IT-touchen. 

På TV-reporterns fråga svarar den 
pressade riksdagsmannen: "Du, jag är 
inte uppkopplad på den frågan just nu." 

Nästa politiker som abrupt slutar sin 
karriär talar säkert inte om "time out" 
utan förklarar i stället för det samlade 
medieuppbådet, att "jag loggar ur ett 
tag". 

Det är inte bara det politiska språket 
som drabbats av datornoja. Också de 
religiösa talar numera som hängivna PC-
försäljare. 

Kvinnoprästmotståndarna tänker sam-
las i Linköping i november under ledning 
av den gamle göteborgsbiskopen Gärt-
ner. 1 samband med Linköpingsmötet 
kommer synoden "att uppgraderas", skri-
ver dekanen Niklas Adell i Kyrkans Tid-
ning. 

Ska det bli synoden 3.0 eller? Är den 
Windowsbaserad? Förmodligen inte. 
Bakåtsträvarna nöjer sig nog med gamla 
hederliga DOS. 

1980-talets modespråk hette ekono-
mism. Alla blev kunder. Vård och 
omsorg blev föremål för marknadens 
logik. Skolor sökte lärare som kände 
"resultatansvar" och var "kundorientera- 

de". Kommunalråd trodde sig vara direk-
törer. 

Också kyrkans företrädare, exempelvis 
förre ärkebiskopen Gunnar Weman, såg 
sig som företagsledare och talade om 
"storsäljaren" och menade visst dopet. 

Men nu ersätts ekonomismen av "ITis-
men". Medborgaren är inte längre kund 
utan "användare". Riksdagens partiledar-
debatter kommer snart att kallas "parla-
ments-chat". Och LO-ordföranden får 
väl tala om den felaktiga politiken som 
"error i systemet". 

Frågan är hur länge vårt vedertagna 
bildspråk håller. Uttrycket "som ett brev 
på posten" passar inte en generation som 
är uppfödd med "ett e-mail i datorn". 

"Livet är ingen dans på rosor" får 
ändras till att livet inte är "en surfstund 
på nätet". "Droppen som fick bägaren att 
rinna över" blir på ITiska "kilobiten som 
fick hårddisken att krascha". 

Bibelns liknelser måste moderniseras. 
"Det förlorade fåret" kan bytas ut till 
"datorn som föll ur nätverket". Eller var-
för inte till något som alla IT-medborga-
re kan känna igen sig i: "Det förlorade 
minnet". Kristi himmelfärdsdag kan kal-
las "Jesu tur i cyberspace". 

Och framtidens Edvard Persson sjung-
er förmodligen: "Jag har bott vid en 
ISDN-linje i hela mitt liv och aldrig sett 
någon komma och gå . . 
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Svenska språknämndens jubileumsfond 
Svenska språknämndens jubileumsfond har till ändamål att främja en insiktsfull vård 
av svenska språket. 

Sedan förra numret av tidskriften har det konmiit in ytterligare bidrag till fonden. 
Vi tackar Aslög Ogberg, Karlskrona. 

Den som vill visa nämnden sin uppskattning kan göra det genom att lämna ett 
bidrag till fonden. 

Postgiro 19 74 75-7 (Språknämndens jubileumsfond) 

Nordiska språkrådet 
så heter den nya samarbetsorganisationen 
för språknämnderna i Norden. 

1 Språkvård 4/1995 berättade vi att den 
dåvarande samarbetsorganisationen Nor-
diska språksekretariatet, som sorterade 
under Nordiska ministerrådet, skulle läg-
gas ned. Beslutet grundade sig på en rap-
port "Nordisk nytte", där Nordiska 
språksekretariatet enligt en minst sagt 
fyrkantig mall bedömdes ha "ringa nor-
disk nytta" - en bedömning som inte 
delades av särskilt många som var insatta 
i saken. Efter många protester, inte bara 
från de inblandade språknämnderna, 
föreslog Nordiska ministerrådet till slut 
att medel även i fortsättningen skulle 
avsättas på den nordiska budgeten till 
nordiskt språksamarbete. För närvarande 
är det 1 miljon danska kronor per år, vil-
ket är mindre än hälften av anslaget till 
Nordiska språksekretariatet. Däremot 
ville ministerrådet inte inrätta någon sär-
skild organisation för detta ändamål, utan 
pengarna skulle styras till en av de skan-
dinaviska språknämnderna, som fick ta 
ansvaret för det hela. Ansvaret skall 
enligt detta förslag vila på en av dessa 
språknämnder under en period av tre år  

och sedan flyttas över på nästa språk-
nämnd. 

De nordiska språknämnderna har nu 
bildat en ny samarbetsorganisation, Nor-
diska språkrådet, som de skandinaviska 
språknämnderna skall turas om att ta 
hand om, och under den första treårspe-
rioden (1997-1999) är den placerad hos 
Svenska språknämnden. Ordförande i 
rådet är professor Margareta Westman, 
chef för Svenska språknämndens sekreta-
riat. Kontaktperson och sekreterare i 
rådet är Birgitta Lindgren på Svenska 
språknämnden. 

Nordiska språkrådets uppgift är att 
främja den nordiska språkförståelsen, 
som är grunden för allt nordiskt samarbe-
te, genom att bl.a. arrangera konferenser, 
medverka till utgivning av internordiska 
ordböcker och andra skrifter i ämnet 
samt stödja och sätta igång forsknings-
projekt inom sitt intresseområde. 

Det finns en särskild sida på Internet 
som ägnas åt Nordiska språkrådet. Den hit-
tar man på Svenska språknämndens webb-
plats <http://www.spraknanmden.se>. 

Birgitta Lindgren 
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Nya böcker 
Lilla IT-boken 

Lilla IT-boken 
Av Patric Hadenius 
Utbildningsförlaget Brevskolan 
Stockholm 1997. 127 s. 

Våra sätt att kommunicera med andra 
människor är stadda i förändring. Själva 
kärnmediet - språket - förändras natur-
ligtvis hela tiden som det alltid har gjort. 

Men instrumenten, verktygen för att 
överföra meddelanden har blivit flera 
och kraftfullare genom datorer och Inter-
net. 1 det sammanhanget påverkas också 
människors språkbruk, dels genom att 
kraven på språkkunskaper kan bli större,  

dels genom att vårt sätt att använda språ-
ket - oavsett vilket språk som väljs - 
påverkas av själva situationen: snabba 
e-postbrev, skrivande på ordbehandlare 
med alla möjligheter att ändra och lägga 
till i texten. 

Många människor känner sig vilsna 
inför allt det nya. En utmärkt välskriven 
liten introduktion för oss som inte kan så 
mycket om den nya tekniken och dess 
möjligheter och begränsningar är Lilla 
IT-boken. Den är skriven av Patric Hade-
nius som är språkvetare och vetenskaps-
journalist. 

Margareta Westman 

Antirasistiskt lexikon 
Antirasistiskt lexikon 
Utbildningsförlaget Brevskolan 
Stockholm 1997. 118 s. 

Antirasistiskt lexikon innehåller en lista 
med ord och namn som har anknytning 
till ämnet. Varje ord är försett med en 
kortare eller längre förklaring eller 
beskrivning. 

Ord som behandlas är till exempel: 
aningslöshet, Amnesly International, 
barnkonventionen, civilkurage, diskrimi-
nering, etnocentrism, flykting, getto, 
hemspråksundervisning, invandrare, ju-
deföiföljelser, Ku Klux Klan, lagar, med- 

bo rgars kap, nation, propaganda, quis-
ling, rasism, segregation, tattare, urbe-
folkning, VAM, zigenare, återvandring, 
överbrygga. 

Det finns inte med några ord på o, x, y 
eller ä. Man skulle kanske ha kunnat ta 
med ostracism (landsförvisning; social 
isolering), xenofobi (främlingshat), ytt-
randefrihet och ärftlighetslära. Men ett 
urval måste ju alltid ske. 

Infogade i ordlistan finns dessutom 
korta personliga betraktelser av olika för-
fattare och skribenter: Jan Guillou, 011e 
Häger, Stefan Jonsson, Anna-Lena Lode-
nius, Ana Martinez, Lars Westman och 
Per Wirtén. 
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Det här är en sympatisk bok, en grund-
läggande införing i problem som rör 
rasism på olika sätt. Tonen är lugn och 
saklig, vilket gör att den borde kunna 
användas i många sammanhang, inte 
minst bland ungdomar. 

Författare till själva ordartiklarna är 
Jan-Ewert Strömbäck. 

Till slut ett exempel på en sådan ord-
artikel:  

extremism 
Av latinska extremus, ytterst, ytterlig-
hetsrörelse, främst inom politiken. Ur 
Nationalencyklopedin: "En extremist 
söker totala men också ensidiga lös-
ningar på problemen, och ofta är det 
bara ett eller få problem som han har i 
åtanke. De former man oftast talar om 
är höger- och vänsterextremism." 

Margareta Westman 

Stockholmsslang 
Stockholmsslang —folkligt språk från 
80-tal till 80-tal 
Av Ulla-Britt Kotsinas 
Norstedts, Stockholm 1996. 499 s. 

"Stockholmsslang", som sträcker sig från 
abou 'oj' (1987) till övermatta 'över-
rock' (1892), är en bok om äldre och 
nyare slanguttryck, belagda ur tidnings-
klipp, skönlitteratur och facklitteratur 
under de senaste hundra åren. Materialet 
har kompletterats med inspelningar av 
ungdomsspråk och invandrarsvenska 
under 1980-talet. Det bör påpekas att 
många ord faktiskt inte bara är stock-
holmska utan förekommer i stora delar 
av Sverige. 

Boken är indelad dels i en alfabetisk 
ordlista med betydelseuppgifter, tidsan-
givelser och språkexempel, dels efter 
betydelse i olika ämnesområden. Man 
kan t.ex. gå till "Alkohol och berusning" 
och vidare till "Alkoholhaltiga drycker" 
med undertiteln "Öl, pilsner" för att hitta 
ord som bärs, pilo och knutbira. Det är 
ett rikt och väl underbyggt material, även  

om de begränsade källorna gör att många 
ord saknas, speciellt då från 1950- och 
70-talet. Man ska dock komma ihåg att 
slang är talat språk, varför många slang-
ord naturligt nog aldrig sätts på pränt. 

Det som slår en när man bläddrar i 
boken är dels hur långlivade vissa slang-
ord är under det att andra bara lever en 
sommar, dels att gårdagens slang i dag 
många gånger förvandlats till neutralt 
allmänspråk. Vem tänker längre på att 
bil, snygg, banta och permanenta en 
gång var slanguttryck? Vissa typiska 
slangändelser, som -is i dagis och fritis, 
har också blivit mer värdeneutrala, 
medan andra ändelser, som -o i lyllo och 
fetto, känns mer slangbehäftade. En 
annan viktig skillnad över tiden är att det 
tidiga 1900-talets slang föddes i arbetar-
klass eller bland förbrytare, medan det i 
dag är ungdomar och inte minst då 
invandrarungdomar som skapar den 
mesta slangen. Det är ett språk som häm-
tar näring både från MTV-amerikanska 
och från utländska hemspråk som turkis-
ka, arabiska och grekiska. Samtidigt får 
vi allt fler gruppspråk med slangartade 
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fackuttryck: knarksiang, krogsiang, In-
ternetslang osv. 

Slang är inte bara fult språk. Att så 
många slang uttryck från sent 1800-tal 
lever kvar än i dag visar att vi behöver 
dem. Annan mer nutida slang fungerar  

ofta som socialt kitt och är inte minst ett 
viktigt medel för den yngre generationen 
att uttrycka känslor och identitet. Slang 
är helt enkelt en viktig del av vårt språk, 
och det är en insikt som Ulla-Britt Kotsi-
nas "Stockholmsslang" förstärker. 

Ola Karlsson 

Medicinens språk 
Medicinens språk 
Av Hans Nyman och Svenska Läka-
resällskapets kommitté för medicinsk 
språkvård 
Almqvist & Wiksell Medicin 
Stockholm 1996. 216 s. 

Det har kommit ut en bok om medici-
nens språk. Det är en innehållsrik bok, 
som inleds med ett avsnitt om fackspråk 
och allmänspråk och avslutas med ett 
resonemang om språket i den medicinska 
vardagen. Däremellan innehåller boken 
en rejäl presentation av hur den medicin-
ska terminologin är uppbyggd. 

Bakgrunden med läkekonsten i Grek-
land och Rom tecknas kort och läsaren 
får en genomgång av de språkliga termer 
som behövs för att tala om ord. Därefter 
ges uttalsregler för medicinska termer. 
Så följer flera avsnitt om medicinarlatin: 
om substantiv, adjektiv och ordbildning. 
Därpå följer en genomgång av grekiska 
ordied och ges jämförande listor över 
grekiska och latinska basord. Även för-
kortningar och läkemedelsspråk be-
handlas. Boken innehåller också nyttiga 
listor över sådant som förleder, småord 
och lömska ord. 

Ett avsnitt ägnas åt den viktiga frågan 
om vilka regler som finns för försvensk-
ning av terminologin och hur långt den 
ska genomföras. Det gäller t.ex. sådant 
som omstavning av ch, ph och th till k, f 
respektive t. Det görs också en jämförel-
se med hur engelskan hanterar medici-
nens latin och grekiska. 

Detta är en innehållsrik bok som är 
anpassad för undervisning i medicinsk 
terminologi för blivande läkarsekretera-
re. Men det hindrar inte att andra, både 
medicinskt intresserade och språkligt 
intresserade, kan ha mycket att hämta. 
Boken innehåller naturligtvis mycket 
hårdfakta men också intressanta iaktta-
gelser. 

Det framhålls till exempel att många 
klassiska medicinska termer har vunnit 
insteg i allmänspråket under de senaste 
kanske femtio åren. Det gäller ord som 
allergi, akut, astma, bakterie, cancer, 
depression, eksem, empati, fobi, frigid, 
graviditet. 1 det sammanhanget för Hans 
Nyman en viktig diskussion om att medi-
cinarna knappast kan hindra att deras ter-
mer ibland används bildligt i det allmän-
na språket. 

En annan intressant iakttagelse är att 
de latinska orden huvudsakligen gäller 
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anatomin, medan de grekiska gäller sjuk-
domsläran, patologin. Men dessutom kan 
grekiskan mycket lättare än latinet bilda 
sammansatta ord, som används dels om 
sjukdomar, dels i den mer lärda och 
sofistikerade anatomiska terminologin. 
Ett exempel är det latinska ordet cor som 
används om 'hjärta' i allmänhet, medan 
'hjärtmuskel' som ju är mer specifikt 
heter myocardium (av grekiskans my-
'muskel' +cardia 'hjärta'). Ibland före-
kommer ord med delar från både latin 
och grekiska. Ett praktexempel som 

anförs är cheilognathopalatoveloschisis 
med tre grekiska och två latinska led: 
cheil- 'läpp', gnath- 'käke', schisis 
'klyvning' respektive palatum 'gom', 
velum 'gomsegel'. 

Huvudförfattare till boken är Hans 
Nyman som är Svenska Läkaresällska-
pets medicinska språkrådgivare. Dess-
utom medverkar från sällskapets konmiit-
té för medicinsk språkvård: Ulla Clausén, 
Jarl Holmén, Bengt I. Lindskog, Stephan 
Rössner och Peter Wahlberg. 

Margareta Westman 

Om nordisk TV 
Det har kommit ett betänkande om nordisk kabel-TV: 
Grannlands-TV 1 kabelnät. Utredningen om ökade nors-
ka TV-sändningar i svenska kabelnät (SOU 1997:68). 
Utredare har varit Lennart Bodström. 

Här nedan återges dels Svenska språknärnndens yttrande 
som Nordiska språkrådet har uttalat sitt stöd för, dels ett 
uttalande i samma fråga från Nordfag, som är samarbetsor-
gan för anställda i de allmännyttiga radio- och TV-företagen 

i Norden. 

Svenska språknämndens 
yttrande 

Sammanfattning 
Från de synpunkter som Svenska språk-
nämnden har att beakta instämmer nämn-
den i utredarens bedömningar och till-
styrker förslaget att lagen skall komplet-
teras med ett åläggande för kabel-TV-
bolagen att erbjuda kunderna en s.k. 

public service-kanal från vardera Norge 
och Danmark. Vi förutsätter att förslaget 
omfattar även dessa grannländers text-
TV-sändningar. 

Närmare motivering 
Svenska språknämnden har som en av 
sina huvuduppgifter att verka för att stär-
ka och vidmakthålla den nordiska språk-
gemenskapen. 1 olika sammanhang har vi 
antingen direkt eller via vår nordiska 
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samarbetsorganisation Nordiska språk-
sekretariatet (numera ombildat till Nor-
diska språkrådet) uttalat oss för att man i 
Sverige skall få tillgång till dansk och 
norsk TV. Med tanke på den oerhörda 
genomslagskraft som televisionen har 
anser vi detta vara en mycket angelägen 
fråga. Vi tror också att tillgång till grann-
lands-TV, med den förtrogenhet och 
insikt i grannländernas kultur som detta 
skulle innebära, kan bana väg för efter-
frågan på grannlandslitteratur på origi-
nalspråken och öka intresset för att ta in 
texter på danska och norska i all slags 
undervisning m.m. 

Vi hälsar med tillfredsställelse utred-
ningens konstaterande att det inte finns 
några tekniska eller upphovsrättsliga hin-
der för att förslaget genomförs. 

Med tanke på det skeva förhållande 
som utredaren konstaterar beträffande 
tillgång till grannlands-TV i Norden, 
anser vi att det är hög tid att Sverige nu 
gör något för att förbättra situationen. 
Om det befinns vara praktiskt att börja 
med överföring från ett land, är det väl-
betänkt att börja med norska kanaler, 
med tanke på att norska är det nordiska 
grannspråk som lättast förstås av svens-
kar. 

Tilläggsförslag - Textning 
Svenska språknämnden har ofta påpekat 

att program på danska och norska som 
visas i Sverige inte skulle behöva förses 
med en textremsa med svensk översätt-
ning utan hellre med textning på origi-
nalspråket, åtminstone som en möjlighet 
för tittarna. 

Det framgår inte av betänkandet om de 
text-TV-sändningar som finns i Norge 
och Danmark skulle följa med vid över-
föringen av grannlandskanalerna. Text-
ning på originalspråket skulle inte bara 
underlätta den omedelbara förståelsen av 
programmet i fråga utan den skulle också 
medföra att svenskar vande sig vid att se 
grannspråken i skrift. Detta skulle i sin 
tur kunna bidra till ökad benägenhet att 
läsa grannlandslitteratur på originalsprå-
ken. Vi vill därför särskilt påpeka att vi 
förutsätter att även text-TV-sändningarna 
från grannländerna görs tillgängliga. 

Uttalande från Nordfag 
Här följer det uttalande som antogs vid 
ett kontaktmöte inom Nordfag på Island i 
våras. Nordfag är ett samarbetsorgan för 
fackföreningar för medlemmar i de all-
männyttiga radio- och TV-företagen i 
Danmark, Finland, Färöarna, Island, 
Norge och Sverige. 

Uttalandet återges exakt, skrivet på 
svenska men med te-tecken och med aa 
för W. 

Spåkvåd3/97 25 



NO 
FAG DANMARK - FINLAND - F€RøYENE - ISLAND - NORGE - SVERIGE 

Till 
Nordiska Raadet 	 för knnnedom 
De Nordiska regeringarna 	Styrelserna i de Nordiska lnnndernas 

allmnnradio och almnnTV-bolag 

Gör nordisk public service-TV tillgsenglig för alla nordbor! 
1 vaara olika Innder varierar möjligheterna att ta del av TV-program ur de nordiska 
grannlnndernas public serviceutbud mycket. 
Samtidigt som vi översköljs av satellit- och kabel-TV fraan utomnordiska lnnder blir 
kunskapen om vaara nnra grannar allt mindre. 
Bnst nr möjligheterna att följa grannlnndernas TV i Norge, dnr delar av befolkningen 
har tillgaang till svensk och dansk TV. 
1 Finland kan man i svenskbygderna se TV-program fraan svenska SVT utan extra 
kostnad. 
1 Danmark kan man bara i vissa delar av landet se svensk eller norsk TV. 
1 Sverige har f'ra kommersiella företag 90 procent av kabel-TV-marknaden. Nnr ett 
kabel-TV-bolag slagit sig in i ett bostadsomraade faar det praktiken monopol i 
omraadet och har dnrmed möjlighet att bestnmma vad tittarna ska se. Allmnn-TV 
fraan grannlnnderna erbjuds snllan och tittarna tvingas för att faa se en kanal köpa de 
programpaket som kabelbolaget tillhandahaaler - man tvingas i praktiken betala för 
kanaler man inte vill se. Bland annat nr det vanligt att den licensfmansierade finska 
kanalen som finns i Stockholmsomraadet inte nr tillgnnglig med mindre nn att man 
betalar en ansenlig summa för ett paket med kanaler som man kanske inte vill se. 

Sverige har nyligen en utredning lagts fram dnr man föreslaar att allmnn-TV fraan 
grannlnnderna ska finnas tillgnnglig 1 kabelutbudet. Det finns ocksaa en stark opinion 
för att tittarna ska ha rntt att fritt vnlja vilka kanaler de vill se, utan att tvingas betala 
för saadant de inte vill se. 
Paa Island har Rlkisötvarpiö planer paa att böija distribuera TV- och Radioprogram 
fraan hela Norden över bredhandsnnt som i dag naar 20 procent av befolkningen. 

Vi anser att det nr olyckligt att okunskapen om de nnrmaste grannlnnderna ökar i 
Norden. Vi har ett rikt gemensamt kulturarv att förvalta och ett nnra nordiskt 
samarbete nr viktigt för alla lnnder i Norden. Att kunna ta del av grannlnndernas 
radio- och TV-utbud och dnrmed kunna fan kunskap om grannlnndernas samhnllsliv 
och möjlighet att tillngna sig bnttre förmaaga att förstaa graimarnas spraak nr en 
omistlig tillgaang om vi ska kunna fortsntta att utveckla det nordiska samarbetet. 

Vi uppmanar der1br Nordiska raadet och de nordiska regeringarna att verka 
för att det blir möjligt att i hela Norden följa de nordiska public serviceutbudet i 
radio och TV! 
Enhsdlligt antaget av kontaktniöte med, samtliga medlemslamder 1 NORDFAG 

Nesjavellir, Island, söndagen den 11 maj 1997 

Leva Vuortama, koordinator 
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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. 

Hur lösa problemet? 
Det finns en språklig konstruktion, som 
man kan se hoppa upp nu och då, men 
som dessbättre inte är helt vanlig i nor-
malprosa och som på mig ger ett ofull-
ständigt och något löjligt intryck. 

Så här kan det stå: "Det problem vi har 
att ta ställning till är: Hur lösa personal-
frågan? 

Hur lösa personaifrågan? Inte låter det 
vackert, inte låter det svenskt och inte 
behöver man vara verbalfascist för att anse 
att frågan kan formuleras bättre. Det går ju 
faktiskt att utan någon större överansträng-
ning skriva Hur ska vi lösa personalfrå-
gan? eller Hur löser vi personaifrågan? 

Visserligen har vi hört att vi skall vara 
varsamma med orden, men det behöver 
ju inte betyda att vi skall snåla med 
orden i tal och skrift, så att slutprodukten 
blir töntig. 

Därför undrar jag: Hur lösa formule-
ringsproblemet, hur skriva svenska? 

Sven-Eric Sundin, Gävle 

Svar: 
Det är faktiskt inte så ovanligt med ytt-
randen som inte får normal satsform. En 
typ är just frågor med frågeord: Vad 
göra? Varför gråta över spilld mjölk? 1 
Svenska Akademiens ordbok anges 
under huru ett exempel från Svenska 
Akademiens handlingar 1864: Huru för-
klara dessa motsägelser? 

Men vi vill nog hålla med om att kon- 

struktion med hur + infinitiv låter lite 
krystat eller stelt. 

Margareta Westman 

Lite drygt 
1 radions PI den 27 juni säger nyhets-
uppläsaren "klockan är nu lite drygt 19 
minuter i ett". "Lite drygt 19" innebär för 
mig att talet måste vara mellan 19 och 
20. Men samtidigt kan man argumentera 
för att tiden har framskridit en bit längre 
än "19 minuter i ett". Min fråga: Är 
klockan mellan 12.40 och 12.41 eller 
mellan 12.41 och 12.42? 

Bengt Ryberg, Borås 

Svar: 
Rent språkligt sett innehåller frågeställa-
rens exempel förstås en tvetydighet. Men 
ofta är det konventionerna kring hur vi 
vanligen tolkar språket, inte språket i sig, 
som bestämmer vad som är rätt och fel. 
Och i språkbruket är tolkningen helt 
entydig - det är tiden som framskridit en 
bit längre. Klockan i exemplet är alltså 
mellan 12.41 och 12.42. 

Ola Karlsson 

Data- eller dator-? 
När används data respektive dator som 
förled i sammansättningar? 

Svar: 
1 ord som leder tankarna till eller direkt 
avser apparaten, den konkreta tekniska 
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sidan, bör dator- användas; således dator-
drift och datorinstruktion, liksom dator-
nät (ett nät av datorer) och datorkommu-
nikation (kommunikation mellan datorer). 
Det gäller även tillbehör till datorn: dato r-
pro gram, (dator)mus, datorskärm. Även 
då man betonar att något utförs med hjälp 
av datorer bör dator- användas: datorani-
nuition, datortomografi, datorgrafik, da-
tormusik, datorspel etc. 

När man avser den information som 
finns lagrad i datorerna är data- det kor-
rekta; således dataöverföring, dataregis-
ter och datakommunikation (överföring 
av data). Formen data- är även det natur-
liga vid allmänna och övergripande feno-
men; således databranschen, datakon-
sult, dataavdelning och datatermer. 

Observera att det finns en stor gråzon 
med svårbedömda termer där både data-
och dator- är tänkbara. Samtidigt kan det 
konstateras att data- alltid varit vanligare 
än dator- och att många sammansätt-
ningar med data- som snarast borde ha 
skrivits med dator- har blivit så etablera-
de att de måste accepteras, t.ex. data-
konst, datapro gram och dataspel. 

Vi avråder från det vanliga uttrycket 
datan för 'datorn' eller 'datasystemet'. 
Vi avråder även från användningen av 
data som singulart massord i uttryck som 
nytt data, med bestämd form datat. Ordet 
data är alltså fortfarande pluralis. 

Ola Karlsson 

Manfrågar sig 
Ett uttryck som alltid har låtit ologiskt för 
mig är: "Jag frågar mig om man kan 
avskaffa arbetslösheten." Inte frågar jag 
mig själv, jag vet ingenting om den saken. 
Nej, jag frågar andra som möjligtvis kan 
ha ett svar. "Han frågar sig om flykting-
situationen i Afrika kan lösas." Svaret vill 

han givetvis ha av någon som är insatt i 
frågan. - Varför detta reflexivpronomen? 

Annika Elmherg, Stockholm 

Svar: 
Med reflexiv konstruktion har verbet en 
lite annorlunda betydelse;fråga sig bety-
der närmast 'undra'. Samma konstruk-
tion finns för det tyska fragen. Frasen es 
fragt sich ob betyder ungefär 'man frågar 
sig om'. Man kan i sammanhanget fråga 
sig om den svenska konstruktionen inte 
bär spår av äldre opersonlig konstruktion 
liknande den tyska. 

Det fanns i fornsvenskan och i andra 
germanska språk en tendens att vissa 
verb konstruerades så att den person som 
hyste en känsla och liknande inte blev 
subjekt utan uppfattades som föremål, 
objekt, för påverkan. Detta tog sig 
uttryck i konstruktioner som mig hung-
rar, mig ångrar, mig lyster, mig tycker, 
mig undrar (allt här i modern omstav-
ning). Småningom sker olika slags för-
ändringar. Man kunde t.ex. använda ett 
opersonligt subjekt: det lyster mig, det 
undrar mig. Det förekom också att ver-
bet fick s-form eller försågs med reflex-
iv: det tyckes mig, det undras mig. Små-
ningom blir konstruktionen för flera av 
verben den att den inblandade personen 
kan stå som subjekt: jag tycker, jag 
undrar. 1 en del fall finns belagt att 
reflexivet kunde hänga kvar som i Jag 
tycker mig att det är nog (från år 1645). 

Det kan ha varit under inflytande från 
det slags konstruktioner som sig finns 
med både i det lätt ålderdomliga spörja 
sig och ifråga sig, som båda betyder just 
'undra'. Men också undra kan någon säll-
synt gång förses med reflexiv: Undrar 
mig vart vårt öde bär oss! (Ex. från 1900-
talet ur Östergrens Nusvensk ordbok.) 

Margareta Westman 
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