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rar, de ger stoff till egna tankar, de vidgar 
den andliga horisonten. Att det på detta 
Sätt sker en aktiv »påverkan» är alldeles 
uppenbart; den oerhörda svårigheten ligger 
i att fastställa hur detta sker, hos individer 
och kollektiv, i konkreta situationer och i 
större förlopp. 

TV-radio och 
språkvården 

Av Nils-Olof Franzén 

Det klagas ibland på radions och televisio-
nens programstatistik, som av vissa kritiker 
anses vara ofullständig. Till de uppgifter 
som onekligen saknas i vår statistik hör an-
talet ord som yttras i radio och TV. Då jag 
knappast behöver riskera att någon mera 
noggrant kontrollerar min uppgift, ska jag 
våga en snabbkalkyl. jag hamnar någon-
stans mellan 30 och 50 miljoner ord per år 
och räknar med den högre siffran som den 
mindre osannolika. Ett underbart material 
för den som vill göra vetenskapliga under-
sökningar om det talade språket ur de flesta 
tänkbara aspekter. 

Under alla förhållanden är det en ansen-
hg mängd ord som yttras och fraser som for-
mas under de över 40 sändningstimmar per 
dygn som TV-radio1  tillhandahåller svenska 
folket. Om man sedan också vill försöka 
räkna ut hur många människor som under 
loppet av ett dygn nås av samma ord och 
meningar, så svindlar tanken redan innan 
man har hunnit sätta i gång räknesnurran. 
Vilka verkningar på kort och på lång sikt 
som denna samtidiga masskonsumtion av 
samma ord och tankar kan ha på människors 
åsikter och värderingar, det kan man än så 
länge inte veta så mycket om, vilket inte 
hindrar att det ofta talas därom med stor 
tyngd och skärpa. Man trampar i ovisshetens 
mjuka marker, och ingen sociolog i världen 
torde inom överskådlig tid kunna ge oss 
något större mått av exakta kunskaper om 
etermediernas s. k. opinionsbildande effekt. 

Men en sak är säker: de väldiga mängder 
informationer 	ordet taget i dess vidaste 
bemärkelse 	som varje dag når miljontals 
lyssnare, de skapar nya kunskaper och åter-
upplivar glömda, de orienterar och förkla- 

1 Det har blivit praxis att man skriver och 
säger radio-TV när man vill ha ett sam-
manfattande ord för de båda mediernas 
programverksamhet. jag tycker att man bor-
de gå in för TV-radio i stället. Uttrycket 
radio-TV är typografiskt oformligt; TV-
radio är rytmiskt mera behändigt och fram-
för allt mer praktiskt vid höjningar. Men 
heter inte företaget Sveriges Radio-TV? 
Nej, det heter, otillfredsställande nog, Sve-
riges Radio. 

De många språken 
De ord som ska överbringa dessa informa-
tioner, det språk som talas i TV-radio blir 
under alla förhållanden något högst väsent-
ligt, och kraven måste alltså ställas högt. 
Men vilka krav? Vad är det viktigaste man 
måste kräva av det språk som talas i mass-
medierna? Svaret kan bara bli ett: att det 
ska tjäna sitt syfte så effektivt som möjligt, 
att det ska vara så lättbegripligt, åskådligt 
och alltså ändamålsenligt som är möjligt 
med tanke på dem som det är avsett för. 
Detta krav måste gå före alla krav på for-
mell »språkriktighet», gott uttal, s. k. vårdat 
tal.2  jag kan bli missförstådd här, och där-
för ska jag strax återkomma till den saken. 
jag vill bara påminna om hur särskilt vik-
tigt detta primära krav är i de informativa 
program som av alla dagliga sändningar har 
de högsta publiksiffrorna: Aktuellt i TV och 
de olika Ekona i radio. Publiken är här så 
stor och följaktligen så heterogen, att man 
egentligen inte kan ställa just detta krav 
nog högt. Om man vill inräkna det i be-
greppet språkvård, då måste varje nyhets-
läsare, varje reporter, varje intervjuare och 
programledare verka som aktiv språkvårdare 
inte bara när det gäller de egna formu-
leringarna, utan också gentemot de personer 
som medverkar i hans program. 

Det finns inga formler för hur den saken 
ska gå till 	och detta av den enkla anled- 
ningen att praktiskt taget varje program har 
sin egen problematik. 1 vissa fall har TV-
radiomannen rika möjligheter att göra stof-
fet klart, lättfatthigt och åskådligt. Han pre- 

2 Vi i Sverige är ju ingalunda ensamma om 
den aktiva språkvårdens dilemma. jag kan 
inte underlåta att citera några ord av en 
engelsk radioman, Tredje programmets chef, 
författaren P. H. Newby, som i ett föredrag 
nyligen yttrade: »Ett annat karakteristiskt 
drag i vår tid är motviljan mot absoluta 
värderingar. Vi är relativister. Vi tror att 
sannigen är det som går väl i lås. Det finns 
inga språklärda (grammarians) längre. Det 
finns ingenting sådant som korrekt engelska, 
bara bra engelska, och den definieras såsom 
den engelska som talas av folk som talar bra 
engelska.» 



senterar kanske sitt material praktiskt taget 
ensam, han levererar en egen framställning, 
en överblick, en kommentar. 1 andra fall 
kan han direkt påverka, kanske styra en an-
nan persons framställning. Han kan göra det 
genom att gå igenom manuskript, genom att 
ställa frågor vars svar förtydligar eller nyan-
serar. Han kan klippa, redigera, omforma 
ett inspelat stoff så att intormationerna vin-
ner i klarhet och tydlighet. Han kan välja 
och vraka bland tänkbara medverkande för 
att på så sätt få fram de bästa. 

1 andra fall är hans möjligheter ganska 
små eller mycket små. Han kan arbeta under 
tidspress; han kan ha ett motsträvigt, otack-
samt stoff som ändå måste fram därför att 
det kräver behandling just nu, genom sin 
aktualitet; han kan vara hänvisad till med-
verkande som antingen inte är särdeles bra 
ur de här synpunkterna, eller som också är 
pressade av tidsnöd, eller, värst av allt, är 
både det ena och det andra. Han kan vara 
tvungen att göra ett »inhopp» på ett om-
råde där han inte känner sig helt hemma. 

Men kraven på hans aktiva medverkan 
för att göra materialet så tillgängligt som 
möjligt måste förenas med ett annat vik-
tigt krav. Han måste respektera det indivi-
duella. Han är ofta förmedlare, han får 
inte vara likriktare, inte utslätare. De in-
formationer han ska tillhandahålla publiken 
formuleras ju i stor utsträckning av andra, 
ska formuleras av andra, av medverkande, 
och de har rätt till sitt ord, till sina formu-
leringar. Ofta ligger en del, kanske en stor 
del, kanske största delen av värdet i deras 
framträdande just däri att de ger uttryck åt 
sig själva, åt sina kunskaper, sina erfaren-
heter, sina synpunkter, ja åt hela sin per-
sonlighet. Allt detta gestaltas i deras språk 

i radio enbart i deras språk. Det tillhör 
ju TV-radios oskattbara övertag över det 
tryckta ordet i tidningarna att kunna återge 
det absolut autentiska, icke det nedtecknade, 
det refererade, det tolkade. På det sättet blir 
språket i TV-radio icke ett språk, icke som 
i tidningarna några få språk gestaltade av 
ofta förstklassiga stilister, utan tusen språk, 
lika många språk som det antal människor 
som formulerar sina informationer vid mik-
rofonerna. 

Man behöver inte reflektera någon längre 
stund över denna mångfald, som speglar det 
levande språket i nuet, för att inse hur få-
fängt, ja galet, det skulle vara om TV-
radios anställda här försökte genomföra 
någon språkvård i traditionell mening. Vem 
dirigerar en utredningsmans språk? En riks- 

dagsmans? En organisationsordförandes? 
Vem har rätt, eller auktoritet, eller lust, 
att begära av vissa dugliga företrädare för 
svenskt samhällsliv att de helt enkelt ska 
konstatera att »det finns pengar för detta», 
när det inte sällan förhåller sig så, som alla 
vet, att »disponibla ekonomiska resurser 
möjliggör genomförandet av denna åtgärd»? 
»1 dagens läge, när man känner orsaksfakto-
rerna bakom?» Nej, om radion i vårt av-
långa land skall spegla verkligheten omkring 
oss, med vederbörligt hänsynstagande till 
orsaksfaktorerna bakom, då måste den där-
med också spegla en hel del som är krokigt 
och krångligt och långt bortom det enkelt 
gripbara i språk och uttryck. Besvärande 
språkbruk hör också till den påtagliga var-
dagsverkligheten. Visst kan det kännas ve-
modigt. Men det vore felaktigt och orätt-
vist om jag inte genast tillade, att den 
sortens språkbruk ändå inte tillhör det van-
liga. Massmediernas väldiga expansion; de 
medverkandes insikt om vilken jättepublik 
de vänder sig till; känslan av att det gäller 
att »sälja sin personlighet», framför allt i 
TV; en allmän tendens till vad fransmän-
nen kallar vulgarisation och vi popularisering, 
»pop-kulturens» framträngande - jag skulle 
tro att allt detta har bidragit till att mjuka 
upp och förenkla språket hos dem som vill 
meddela sig med allmänheten. 

Yrkesrösterna 
Om de som arbetar i TV-radio måste finna 
sig i att vara passiva gent emot vissa gamla 
eller uppdykande nya tendenser i de med-
verkandes språk - så länge tydligheten inte 
eftersättes - så gäller naturligtvis särskilda 
krav på dem själva när de talar i mikrofonen. 
Det är deras yrke att tala, att muntligt för-
medla informationer. De har ett väldigt infly-
tande på allmänhetens språkbruk, säger man. 
Om de gör ett språkfel, så »lär de ut» det felet 
till miljoner. Det kan de naturligtvis göra om 
det är frågan om ett definitivt felaktigt uttal 
av ett främmande ord, ett personnamn, ett 
ortnamn eller vad det kan vara. De kan 
naturligtvis också sprida eller popularisera 
nya uttryck, bra eller mindre bra. Men i 
övrigt tror jag inte mycket på den sortens 
påverkan - inte när det gäller språkbe-
handling i allmänhet, inte när det gäller 
prepositionsuttryck eller böjningsformer eller 
felaktiga satsbildningar - och inte heller 
när det gäller dialektala drag. Det fordras 
en kolossal språklig medvetenhet hos en lyss- 
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nare om han ska tillägna sig ett felaktigt 
prepositionsuttryck genom radio eller TV. 
Om han har en sådan medvetenhet, då är 
han inte heller skyddslös. Dessutom rör sig 
ju vardagsspråket med mängder av uttryck 
och konstruktioner som är felaktiga men som 
har tagit sig in i en zon där de till sist måste 
godtas, helt enkelt därför att de har blivit 
så vanliga att de efter ett antal år måste 
erkännas som »tillåtet» språkbruk. Såvitt jag 
förstår är detta för språkvårdarna ett vanligt 
dilemma: antingen att försöka kämpa emot, 
eller att acceptera att ett ord eller uttryck 
har visat sig livskraftigt trots att det är 
»felaktigt». Vid vilken tidpunkt erkännandet 
ska göras är ju omöjligt att fixera, och TV-
radios folk har i regel ganska små möjlig-
heter att verka i den ena eller den andra 
riktningen. Det vore för övrigt orimligt att 
mera generellt begära språkliga expertkun-
skaper av våra yrkesröster. 

Men vad vi kan begära, och måste be-
gära, är naturligtvis en god språkbehand-
ling i största allmänhet. Även om man inte 
tror mycket på det rent konkreta språkliga 
inflytande som de skulle kunna utöva, så 
utgör ju en god språkbehandling en mycket 
viktig del av de allmänna kvalifikationer en 
person måste äga som har valt ett yrke där 
muntlig framställning av olika slag bokstav-
ligen är det primära. Även inom denna all-
männa ram är kraven naturligtvis ganska 
differentierade. Den som arbetar med konst-
program eller litterära sändningar har rim-
ligen inte riktigt samma attityd till språk-
medlen som idrottsreportern eller den fack-
lige medarbetaren. Av nyhetsjournalisterna 
måste vi kräva stor förmåga att handskas 
med alla slags hörn av verkligheten, sedda 
inte så mycket genom ett temperament, men 
väl genom den kyliga saklighetens glasögon. 
Därvidlag är kraven desamma som gäller för 
tidningsjournalister, men som särskilt krav 
kommer förmågan till muntlig framställning. 
Goda kunskaper i språk är absolut ound-
gängliga för vissa medarbetare, inte bara 
hallåmännen, utan också många av nyhets-
journalisterna. Över huvud taget måste kra-
ven på s. k. allmänbildning sättas mycket 
högt, och man får då också anse sig ha en 
viss allmän garanti för att språkbehandlingen 
är tillfredsställande. Vid rekrytering av med- 
arbetare har man ju alltid möjligheter att 
på olika sätt mäta kunskaper i egentlig me-
ning, medan det är svårare att mäta för- 
mågan till god språkbehandling, såvida det 
inte gäller personer som redan har det ta-
lade eller det skrivna ordet till yrke. 

Hal låt 
De största formella kraven på språkbehand-
ling i vidare mening måste vi naturligtvis 
ställa på den som är hallåman eller hallåa. 
Det sistnämnda ordet är myntat av TV och 
har trängt ut radions äldre, mera höviska 
hallådam. Ordet hallå har vi f. ö. aldrig 
kommit ifrån. Vem har hallåt kl. 17? heter 
det i yrkesspråket. »Det var ett bra hallå. 
Manligt hallå, kvinnligt hallå. Hon hallåar 
bra. Hallåt får gå in och fylla (ut pausen) 
själv.» 

Två ord om rekryteringen, eftersom den 
ofta förs på tal när man kritiskt granskar 
hallåt i TV-radio. Möjligheten att pröva 
står öppen för alla som kan tänkas ha kom-
petens. Vi har alltså inga krav på formella 
meriter i form av skolor, examina etc. 
Många har akademisk examen, de flesta stu-
dentexamen, med eller utan påbyggnad; 
flera har inte studentexamen. Många sö-
kande har någon form av teater- eller talut-
bildning. Det är inte alltid ett plus, det kan 
på ett olyckligt sätt gestalta sig i ett slags 
dramatiskt föredrag. Det är övervägande 
ungdomar som söker. Det har alltid varit 
så. Varför? jag antar därför att hallåandet 
betraktas som en »tjusig» syssla i största 
allmänhet; det är inget heltidsjobb, i varje 
fall inget fast jobb under de första åren; 
det lämpar sig alltså bra för studenter eller 
för andra yngre som söker sig fram i yrkes-
valets möjligheter eller vill arbeta lite bred-
vid studierna; hallåandet kan också bli en 
inkörsport till andra uppgifter inom TV-
radio. 

Vi anordnar »hallåprov» några gånger om 
året. Proven omfattar läsning av olika slags 
texter: annonsering av grammofonmusik; 
uppläsning av ett dagsprogram; presentation 
av seriösa och underhållande program, av 
introduktionstexter; läsning av efterlysningar 
och andra meddelanden, och sist, men inte 
minst, textstycken på engelska, tyska och 
franska. En ganska stor jury avlyssnar de i 
förväg inspelade proven. Juryn består av 
representanter för programledningen och vår 
talpedagog; dessutom deltar en representant 
för Språkvårdsnämnden och några äldre ra-
diotjänstemän med särskilt intresse för 
hallåt. Nyhetsuppläsare har delvis likartade 
prov. jag talar här om radio, men proce-
duren är i princip densamma i TV - med 
den lilla skillnad som jag inte behöver 
ange. 

Kraven är inte små, och vi har periodvis 
faktiskt haft svårigheter med rekryteringen. 
Vi begär ju allmänna kunskaper av ganska 
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betydande omfattning. De svenska texterna 
innehåller svåra svenska eller försvenskade 
ord, eftertänksamt utvalda så, att vi där-
igenom får en bild av aspirantens språkliga 
insikter. Vi begär förmågan att uttrycka sig 
på en gång vårdat och ledigt. Vi kräver ett 
i Stort Sett dialektfritt språk. Principen kan 
onekligen diskuteras, men jag ska inte göra 
det här. jag ska bara tillägga, att dialekt-
friheten gäller hallåt i Stockholm, inte ute 
i landet. Tankegången är väl ungefär den, 
att Stockholms-hallåt företräder rikspro-
gramrnet, inte Stockholm. Ett hallå från 
Malmö, Göteborg eller Umeå får av uppen-
bara skäl ett slags geografiskt representativ 
karaktär, och det är därför naturligt 	men 
inte nödvändigt -. att man får höra en 
mer eller mindre dialektfärgad presentation. 

Vi begär vidare goda kunskaper i uttalet 
av engelska, tyska och franska. Vi kan inte 
begära, behöver inte begära, god förmåga 
att tala alla dessa tre språk, även om det är 
ett stort plus. Det viktiga är ju, att ord, 
fraser och meningar på dessa språk kan läsas 
på ett korrekt och helst övertygande sätt. 
1 hallåarbetet rör det sig mest om namn på 
personer och musikstycken, men det kan 
också förekomma exempelvis telegram och 
efterlysningar på alla tre språken. Franskan 
är naturligtvis ofta ett krux. Vi har måst 
tacka nej till aspiranter som har gjort ett 
i övrigt gott prov men som inte har klarat 
franskan tillfredsställande. Vi begär också 
vissa elementära insikter i italienskt och 
spanskt uttal. Här får vi inte sällan accep-
tera en naturlig lucka i kunskaperna, men 
det är då viktigt att fylla igen den så snart 
som möjligt på olika sätt. En stor fara när 
det gäller utländskt uttal är chanstagning, 
liksom aningslöshet. 

Vi begär naturligtvis också en god orien- 
tering i nuet 	och därvidlag tror jag att 
dagens ungdomar har gedignare insikter än 
vad vi i medelåldern hade när vi var unga. 
Orienteringen i det traditionella kulturstof-
fet kan vara mer besvärlig. Framför allt 
märker vi att insikter i musik och musik-
historia fortfarande inte alls tillmäts samma 
betydelse som kunskaper i konst eller litte-
ratur. jag tror att de allra flesta klarar ut-
talet av Chagall, Mauriac, Maugham, Behan 

men hur många klarar Boccherini, Ber-
lioz, Saint-Sans? De som gör det, är all 
heder värda. Skolan har inte lärt dem myc-
ket, och nutidsorienteringen tar för många 
så mycken tid, att det som vi äldre betrak-
tar som en nödvändig del av en mera ge-
digen kulturinsikt, det får helt enkelt kom- 

rna i efterhand. Men våra krav måste kvar-
stå oförändrade, eftersom musiken till all 
lycka är en av de angelägnaste uppgifterna 
för radion. 

Till alla dessa krav på kunskaper och 
insikter kommer så kvalifikationer som en-
dast kan anges i ännu mindre precisa for-
muleringar. Rösten ska vara angenäm att 
lyssna till; den ska ha personlighet men får 
inte dominera över stoffet; den ska vara 
korrekt men ändå levande. Monotoni är en 
stor fara, framför allt i radio, där hallåt har 
mycket mer att läsa än i TV; därför är det 
viktigt att man kan variera sitt uttryck i 
ofta rätt stereotypa sammanhang. 

Vi måste också ta hänsyn till de differen-
tierade krav som publiken ställer på hallåt 
i de olika programkanalerna. Somliga hallå-
män och hallådamer pasar bra i Program 2 
men mindre bra i Melodiradion. 

Den som har gjort ett godkänt hallåprov 
får räkna med att gå provtjänstgöring i åt-
skilliga veckor innan han får engagemang. 

Uppföljning 
Få yrkesutövares prestationer är utsatta för 
en så ständig och närgången uppmärksam-
het som hallåmännens. Alldeles särskilt gäl-
ler detta naturligtvis TV-hallåt, som inte 
sällan har en publik på ett par miljoner 
människor, vilka alla, medvetet eller omed-
vetet, bildar sig en uppfattning om hur flic-
kan i rutan sköter sitt jobb. Men folk hör 
lika mycket radio som de ser TV, i timmar 
räknat, och även här har vi varje dag många 
program som avlyssnas av mellan en halv 
och en miljon lyssnare. Felaktiga uppgifter 
och framför allt felaktigt uttal noteras av 
tusentals lyssnare och tittare, och många hör 
av sig med sin kritik. jag skulle tro att 
praktiskt taget alla fel som sägs, noteras av 
de ansvariga och påtalas hos den »felande». 
Sådan efterhandskritik tillhör yrkets villkor 
men får naturligtvis inte utvecklas till ett 
småttigt felfinnande som skulle kunna även-
tyra arbetsglädjen. Det viktigaste är dels att 
man söker förebygga genom konkreta infor-
snationer, tips och upplysningar, dels och 
framför allt att man har ett mera långsiktigt 
verkande system för fortutbildning och för-
stärkning av kunskaperna. 

På de centrala programredaktionerna på 
radio och TV går man i förväg igenom 
dagsprogrammet och förser det med kom-
mentarer till hallåts tjänst. Det gäller givet-
vis först och främst en lång rad informa-
tioner om programmens längd, om de med- 
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verkande, etc., men i dessa promemorior ges 
också ganska detaljerade språkliga upplys-
ningar. Framför allt är det naturligtvis frå-
gan om ortnamn och personnamn, mest ut-
ländska, men även svenska. Dessa anvis-
ningar till trots måste många hallåmän upp-
öva vanan att slå i ordböcker, att läsa fone-
tisk skrift, men också att använda uppslags-
verk, att över huvud taget lära sig var man 
kan skaffa korrekta informationer. Alla 
»kontrollrum» är naturligtvis försedda med 
uppslagsverk och lexika. 

Men det är ingalunda så, att man hjälp-
ligt kan klara sig med gängse uppslagsverk, 
ordböcker och lexika. Språkvårdsnämndens 
uttalsordlista och listan över svenska ort-
namn ur ovärderliga och används flitigt på 
både TV-radio och på TT. De centrala 
programredaktionerna rådfrågar ofta Nämn-
den i konkreta uttalsfrågor, liksom i andra 
språkriktighetsfrågor. Men därutöver får 
man ofta söka sig fram till informationer 
på ganska komplicerade vägar. Många nya 
personnamn dyker dagligen upp, inte minst 
inom den väldiga grammofonrepertoaren: 
solister, orkestrar, kompositörer, vilkas natio-
nella ursprung ofta kan vara okänt eller 
ovisst. Är den här solisten rumän eller jugo-
slav, eller är han naturaliserad amerikan 
men ursprungligen ungrare, och hur uttalas 
då hans namn - eller hur uttalar han själv 
sitt namn? Experterna på grammofonarkivet 
och musikavdelningen rådfrågas, liksom de 
utländska medarbetarna på »Kortvågen», 
dvs, vår avdelning för sändningar till ut-
landet. Ambassader kontaktas, språkmän på 
institutioner hjälper också till. 

Vi har ett eget stort kortregister över ut-
tal av namn och andra ord som kan vara 
besvärliga, och detta register fylls på kon-
tinuerligt. Sedan någon tid tillbaka samman-
ställer vår medarbetare Lars Hemmingsson 
regelbundet förteckningar över framför allt 
namn, som har varit aktuella under gångna 
veckor. Listorna skickas ut till alla berörda. 
Jag tillåter mig att citera några punkter ur 
en sådan lista för tiden 5. 10.-19. 10. 1965. 
Citaten ger en uppfattning om det arbete 
som hela tiden läggs ner på att skaffa fram 
och vidarebefordra korrekta informationer 
till hallåt. 

8. 10. P 1. Musikveckan med Lars-Erik 
Larsson. Den här dagen spelade violinisten 
André Gertler. Enligt Estreen är han bel-
gare. Efternamnet uttalas dock tyskt. Alltså 
med hårt g och betoning på första stavelsen. 
Kl. 20:40 spelade bröderna Alexander och 
Marian Migdal. De är polacker. Efternam- 

net har betoning på första stavelsen. 1 pro-
gramrnet spelades bl. a. Roxanes sång ur 
Kung Roger av Szymanovski. Roxanes ut-
talas råksdnns. Roger uttalas svenskt. 

19. 10. P 1 kl. 19:30. Musikalisk mosaik. 
Dirigenten Georges de Godzinsky förekom. 
Enligt pressattachén vid Finlands ambassad 
skall förnamnet uttalas franskt. Svenskt ut-
tal har dock förekommit. 1 programmet spe-
lades bl. a. ett avsnitt ur Gayaneh, en balett 
av Aram Chatjaturian. 1 balettkretsar på 
kontinenten uttalas Gayaneh gajane'. Även 
Kungl. Teatern använder detta uttal. Mot 
detta står Sven Wahiströms (slavist) be-
stämda besked, att uttalet ska vara gajdne. 

Vi utger också en intern liten skriftserie, 
Språkvårdsmeddelanden, hittills redigerade 
av Jan Werme. Häftena är systematiskt upp-
lagda och har hittills behandlat följande ut-
talsområden: USA: s stater, Norska ortnamn, 
japanska ortnamn (inför Olympiaden), 
svenska familjenamn och danska ortnamn. 

Talvård 
Att talteknik och röstvård i vårt fall bör 
räknas till språkvårdens område, ter sig helt 
naturligt. Vi anser det vara viktigt att de 
som yrkesmässigt talar i radio och TV får 
möjligheter till sådan undervisning, och 
sedan några år tjänstgör därför talpeda-
gogen Kerstin Wibom-Lönnqvist på Sveriges 
Radio. Var och en som talar yrkesmässigt 
har tillgång till hennes undervisning, som 
naturligtvis alltid är individuell. 1 en del 
fall sätter vi som villkor att en hallåman 
eller nyhetsuppläsare skall få talvård hos vår 
specialist - det må gälla allmän röstvård 
(andning, ljudbildning, resonans, artikula-
tion) eller bortarbetande av dialektala drag 
som kan verka störande. Någon likriktning 
kan det naturligtvis aldrig få bli tal om. 
Ett par ord av Kerstin Wibom-Lönnqvist i 
vår personaltidning kan få bilda slutvinjetten 
till de här randanteckningarna. Hennes ord 
har giltighet utöver talvårdens egentliga do-
mäner: »Tro inte att er 'personlighet för-
svinner' om ni arbetar med er röst! Sådana 
funderingar har jag faktiskt fått höra. Vi 
har flera bra röster både i radio och i TV, 
som absolut inte behöver några lektioner i 
talvård - men ett litet tips om ett och 
annat skadar inte. Ingen är så bra att han 
inte kan bli bättre. Det gäller oss alla.» 



Nordisk språkvård 

av Nils Hännin ger 

En av den svenska språkvårdsnämndens hu-
vuduppgifter är - som redan tidigare om-
talats i denna tidskrift - att bedriva nor-
diskt samarbete på språkvårdens område. 

Betydelsen av den nordiska språksam-
hörigheten är allmänt erkänd. Danskar, 
norrmän och svenskar kan råkas och tala 
med varandra på var sitt språk, utbyta tan-
kar och erfarenheter och därigenom stå i 
nära kontakt med varandra. De kan läsa 
varandras litteratur, och de kan med behåll-
ning ta del av den dramatiska konsten 1 
Nordens olika länder. Den inbördes språk-
liga förståelsen verkar befrämjande från kul-
turell synpunkt. Men även i övrigt är kon-
takten betydelsefull. Inom näringslivet kan 
företagare, tjänstemän och arbetare i nor-
diska konferenser och sammanslutningar 
utan språkliga svårigheter dryfta gemen-
samma angelägenheter och problem, liksom 
inom administrationen representanter för 
statliga och kommunala myndigheter har 
möjligheter till ingående överläggningar och 
nära samarbete. Med fog kan det hävdas att 
språksamhörigheten utgör en av förutsätt-
ningarna för det nordiska samarbetet i stort. 
Liksom detta har det språkliga samarbetet 
av naturliga skäl kommit att omfatta även 
det finska Finland och Island. 

Språkgemenskapen är alltså betydelsefull, 
och därför bör den också bevaras och främ-
jas. Det har nämligen visat sig, att under 
tidernas gång danskan, norskan och svenskan 
utvecklat sig i skilda riktningar. Det gäller 
väl framför allt ordförrådet och i viss mån 
uttalet. Om olikheterna blir för många, blir 
också den inbördes förståelsen fördunklad. 

Tanken på en nordisk språkvård för be-
varande av den nordiska språkgemenskapen 
är ingalunda ny i Norden. Språkvårdsnämn-
dens närmaste föregångare var de akade-
miska språkkonferenser, som under 1930-
talet anordnades av representanter för uni-
versitet och högskolor i Norden. Där dryf-
tades bl. a. de främmande orden i språket, 
deras uttal och stavning. Nämnas bör också 
den av professor Sven Clausen på 1940-
talet i Danmark grundade Forening for 
nordisk sprogrøgt, vars program bl. a. gick 
ut på att hålla gemensamma ord vid liv 
(däribland dialektord), ta upp glömda ge-
mensamma ord, som lever i ett eller ett par  

av de nordiska språken, skapa likartade ord 
för nya företeelser och begrepp, främja lån 
från de andra nordiska språken. 

Naturligtvis var ämnet aktuellt under 
skandinavismens tid. Man kan tänka på 
Danmarks store vetenskapsman H. C. Örsted, 
som menade att vi nordbor skulle komma 
att stå tillbaka för andra folk, om vi för-
summade att samverka och gemensamt ut-
veckla våra språk. Om vi däremot så gjorde, 
skulle vi kunna bli en stormakt i språk-
världen. Det är också skäl att erinra om 
C. J. L. Almquist, vars föredrag om skan-
dinavismens utförbarhet i Det Skandinaviske 
Selskab i Köpenhamn på sin tid väckte stor 
uppmärksamhet och livligt debatterades. 
Han behandlade bl. a. språket i Norden 
och framlade praktiska förslag att vidga och 
fördjupa den nordiska gemenskapen i 
språkligt hänseende. Mycket annat vore att 
nämna, bl. a. det nordiska rättskrivnings-
mötet 1869, som verkade för en enhetligare 
stavning av de nordiska språken. 

Redan från sin första början var den 
svenska språknämnden angelägen att upp-
rätta förbindelse och hålla samråd med re-
presentanter för språkforskning och språk-
ligt reformarbete i övriga nordiska länder. 
Det är också betecknande, att de två första 
skrifterna i nämndens skriftserie har en ut-
präglat nordisk karaktär, nämligen Nordisk 
rättstavning av C. S. Lindstam och Sär-
svenskt och samnordiskt av G. Bergman. 

Det nordiska samarbetet har så småning-
om fått en fast form genom årliga nordiska 
språkmöten - det första i Oslo år 1954 
och genom återkommande sekreterarkonfe-
renser för förberedande behandling av nor-
diska språkfrågor. 

Det är mångahanda spörsmål, som under 
årens lopp behandlats vid de nordiska språk-
mötena. Flertalet har av naturliga skäl kom-
mit att beröra ordförrådet. Ett genomgåen-
de tema har varit att uppgöra förteckningar 
över nya ord i resp. språk med kommen-
tarer över deras bildning och lämpliga an-
vändning. Av förteckningar i de olika mötes-
berättelserna, ingående i nämndens skrift-
serie under titeln Nordiska språkfrågor, 
framgår att tillskottet av nya ord är ut-
omordentligt stort. Det är de nordiska språk-
nämndernas avsikt att inom den närmaste 
framtiden åvägabringa en översikt av de ny-
tillkomna orden inom en given tidsperiod 
och j samband därmed behandla dem från 
synpunkten av nordisk språkvård. 

Terminologien inom vissa ämnesområden 
har varit föremål för en ingående gransk- 
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ning. Det har gällt posttermer, flygtrafikens 
tenninologi, tele- och televisionstenner, me-
teorologiska termer och på sistone också 
terminologien inom turistväsendet. Inom 
varje ämnesområde har uppgjorts en vid-
lyftig förteckning över förekommande ter-
mer, svenska, danska, norska (bokmål och 
nynorsk), finska och finlandssvenska, i den 
mån de senare avviker från rikssvenska, 
samt i något fall isländska. På grundval av 
detta material har övervägts möjligheten att 
åstadkomma en enhetlig terminologi inom 
de skandinaviska språken. Förslag härutin-
nan har utarbetats och framlagts för veder-
börande myndigheter och institutioner. 

En del av dessa förteckningar jämte nämn-
dernas förslag är tryckta i olika årgångar av 
Nordiska språkfrågor; posttermer sålunda i 
nr 16 (1955),' 20 (1956),flygtermer i nr 21 
(1958), televisionstermer i nr 24 (1959/60). 
Andra kommer att publiceras i följande år-
gångar. Det är givet att dylika sammanställ-
ningar av termer är ett ganska tidsödande 
arbete, och det tar ännu mera tid att få 
ändringar i terminologien genomförda. Vissa 
resultat har dock redan uppnåtts. Sålunda 
är postkort numera en gemensam nordisk 
benämning för brevkort och terminal för vad 
som tidigare i Sverige benämnts flygpavil-
jong eller flygcentral, i Norge bussavgangs-
sted och i Danmark luftrejsebureau. 

De nordiska språknämnderna har i sam-
verkan utarbetat en förteckning över namn 
på stater och deras huvudstäder samt na-
tionalitetsbeteckningar. Därvid har man 
givetvis eftersträvat att nå största möjliga 
överensstämmelse mellan de skilda språken. 
Förteckningen är tryckt i Nordiska språk-
frågor nr 24 (1959/60). 1 samband härmed 
kan nämnas, att nordiskt samarbete även 
skett i fråga om stavningen av främmande 
geografiska namn. 1 Nordiska språkfrågor 
nr 28 (1961/62) ingår en artikel av prof. 
G. Bergman i ämnet. Han behandlar där 
frågan från principiella synpunkter och kon-
staterar, att huvudregeln är att de främ-
mande geografiska namnen bör bibehålla 
den genuina formen och sålunda skrivas som 
bruket är i det land där de hör hemma: 
Canada, Genåve, Loureno Marques. Från 
denna regel ges emellertid åtskilliga undan-
tag, som närmare belyses. 1 övrigt påvisar 
förf, likheter och ofrånkomliga olikheter 
mellan språken i Norden med hänsyn till de 
främmande namnens stavning. 

Siffran betecknar numret i nämndens 
skriftserie, årtalet inom parentes året för det 
nordiska mötet. 

En källa till bekymmer och oro för nor-
diska språkvårdare är det allt stridare in-
flödet av främmande ord, särskilt från det 
engelsk-amerikanska språkområdet. De nor-
diska språknämnderna företräder i och för 
sig icke någon puristisk rörelse. Ett främ-
mande ord som täcker ett uttrycksbehov i 
språket och kan inpassas i språkets ljud- och 
formmönster är det i allmänhet ingen an-
ledning att mota bort, i all synnerhet inte 
om det är gemensamt för två eller flera 
av de nordiska språken. Dessvärre är det 
gott om nykomlingar som inte fyller dessa 
förutsättningar, t. ex. copywriter, polish, 
sales promotion och många andra. Frågan 
har varit under behandling vid flera nor-
diska språkmöten, och olika åtgärder har 
föreslagits och vidtagits. Bl. a. har man bör-
jat upprätta listor över främmande ord med 
förslag till utbytesord, särskilt beträffande 
sådana ord, som kan bedömas ha kommit för 
att stanna och inte bara är tillfälliga gäster, 
som snart ger sig av igen. Naturligtvis måste 
all försiktighet iakttas vid val av utbytes-
ord, så att inte ett för alla språken gemen-
samt främmande ord utbytes mot olika er-
sättningsord och därigenom olikheten mel-
lan grannspråkcn ökas. Vid behandlingen av 
de främmande orden erbjuder isländskan 
och finskan ett särskilt intresse med hänsyn 
till de båda språkens förmåga att av egna 
språkelement bilda nya ord för nya begrepp. 

Hur det syska alfabetet bör återges med 
latinska bokstäver har vid en lång rad till-
fällen diskuterats inom de nordiska språk-
nämnderna i samråd med experter i slavisk 
språkvetenskap. Det vore naturligtvis värde-
fullt, om transkriptionen kunde bli väsent-
ligen överensstämmande i samtliga nordiska 
språk. Uppgiften är inte lätt, men det synes 
dock möjligt att inom den närmaste fram-
tiden åstadkomma ett i stort sett gemensamt 
förslag. 

Det nordiska språksamarbetet har givet-
vis många andra uppgifter på sitt program 
än de här nämnda. En sak har de dock alla 
gemensam. Det är inte tal om att efter-
sträva någon sorts likriktning, att söka ut-
plåna nationella särdrag och väsentliga na-
tionella karakteristiska, lika litet som i nor-
diskt samarbete i övrigt. Vad det gäller är 
däremot att söka undanröja oväsentliga olik-
heter, som utgör hinder för den inbördes 
språkförståelsen, och såmedelst underlätta 
det nordiska umgänget och främja den nor-
diska samhörighetskänslan. 



Ordförråd och 
ordbildning 

Föredrag vid TNC:s sammanträde den 
23 nov. 1965 

av Elias Wessén 

Det händer icke så sällan, att jag får ett 
brev från en för mig obekant person med 
en fråga: Hur många ord finns det egent-
ligen i svenska språket? Ibland förekommer 
också ett tillägg: Finns det flera ord i svens-
kan än i t. ex. ungerskan? Och vad beror 
det i så fall på? 

Betecknande nog är det ofta utlänningar 
som frågar, personer som håller på att lära 
sig svenska och som tycker att vårt språks 
ordrikedom är besvärande stor eller över-
väldigande. 

Frågan - så allmänt ställd 	är egent- 
ligen ganska orimlig, men den vittnar om 
ett allvarligt intresse, och den är värd en 
stunds eftertanke och ett ärligt svar. Små-
ningom har jag vant mig vid ett standard-
svar av ungefär följande lydelse: 

Vår fullständigaste svenska ordlista, 
SAOL, innehåller i sin 9:de upplaga år 
1950 omkring 200 000 ord. Den närmast 
föregående upplagan, den 8:de år 1923, in-
nehöll omkring 100 000 ord. Det vore orim-
ligt att tänka sig, att ordförrådet skulle ha 
fördubblats på 30 år. Det är endast registre-
ringen som har blivit fullständigare. Hur 
många ord det sedan skulle kunna bli vid ett 
allvarligt försök till noggrann beräkning, det 
beror på många omständigheter, först och 
främst kanske på vad man vill räkna som 
ett ord, eller som två eller flera ord. Det kan 
i många fall vara en vansklig fråga, ett ter-
minologiskt problem, som kan vara mycket 
besvärligt för varje ordboksförfattare. En an-
nan viktig, men svår fråga är: vad menas 
i detta sammanhang med svenska språket? 
Är det endast det allmänna ordförrådet som 
avses, det som ingår i genomsnittssvenskens 
språkbruk, som han brukar eller åtminstone 
känner till och förstår, alltså i hans aktiva och 
passiva ordförråd? Eller skall vi också räkna 
med fackspråk och yrkesspråk av olika slag, 
dialekt och slang? Fackspråken är ju ganska 
många: utom den vittförgrenade tekniska 
nomenklaturen har vi ju det medicinska 
fackspråket, det biologiska, det psykologiska, 
det sociologiska osv., alla med ett rikt för-
råd av ord och termer, delvis till tjänst för  

allmänheten, men delvis för rent internt 
bruk och av ganska speciell art. Hur mycket 
av detta skall man räkna med till svenska 
språkets ordförråd? Tillsammans gör allt 
detta en väsentlig skillnad, med nästan obe-
gränsad möjlighet till ökning. Ordlistans 
200 000 ord ligger i varje fall i underkant, 
därom kan icke råda något tvivel. 

En ny upplaga av SAOL förbereds och 
planeras. Den nu aktuella upplagan är som 
sagt från 1950. Det är ännu icke bestämt, 
när den skall ersättas med en ny. Men se-
nare än 1975 torde det i varje fall icke 
kunna bli. En av ordlistans viktigaste upp-
gifter är ju att medverka till en viss sta-
bilitet i utvecklingen. Upplagorna bör där-
för icke komma alltför tätt. Den gällande 
ordlistan bör ha blivit till en viss grad för-
åldrad, så att det föreligger ett starkt be-
hov av en ny, innan en sådan släppes fram. 
jag skulle tro, att 1975 kan bli en lämplig 
tidpunkt. 

Hur som helst förestår här ett vidlyftigt 
förberedelsearbete. Detta är faktiskt redan i 
gång genom den datamaskinsbehandling av 
ordlistans innehåll, som nu utföres och som 
beräknas bli klar under nästa år. 

Under alla förhållanden har vi att emot-
se ett ökat behov av samråd och samarbete 
mellan ordboksredaktionen och TNC. Det 
gäller framför allt att bestämma, hur myc-
ket av teknisk nomenklatur som skall tagas 
med, och i vilken form det skall ske. Det är 
oerhört mycket nytt som har kommit till, 
men säkerligen också en del som kan stry-
kas. Ordlistan får icke bli för stor; då tjä-
nar den icke längre sitt ändamål. En väl av-
vägd begränsning blir sålunda en viktig upp-
gift. Vid urvalet och avgränsningen vore 
nära kontakter mycket önskvärda, liksom 
också i detaljfrågor av olika slag, så att ord-
listan kan bli till gagn för det tekniska ar-
betets män. 

Men låt oss lämna dessa arbetsuppgifter, 
som hör framtiden till, för att under en 
stund tänka på det samarbete, som har varit 
och som alltjämt är i gång. 

Uppgifterna för den allmänna språkvården 
och för den tekniska, för TNC och för 
Språkvårdsnämnden, är till stor del gemen-
samma och av samma art. Vi arbetar i stort 
sett med samma mål, endast med en arbets-
fördelning, som är betingad av materialets 
natur. 

Härav följer ingalunda, att TNC:s språk-
vård arbetar med någon trång begränsning 
till det tekniska ordförrådets problem. Det 
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låter sig svårligen göra. En så vid utsikt som 
möjligt är gagnelig för den tekniska språk-
vården, det har dr Wennerberg klart insett 
och praktiskt tillämpat alltifrån början. Om 
man bläddrar litet i den utmärkta bok, som 
heter »Ord och uttryck» och som är en sam-
manställning av språkliga uppsatser i Tek-
nisk tidskrift under åren 1941-56, blir man 
överraskad över dess rika och mångskiftande 
innehåll. Där finns ofantligt mycket att lära 
och ta vara på också för en språkman. Där 
behandlas stavningsfrågor, uttal (heter det 
bitume'n eller bitu'men? inhibi'tor eller 
inhi'bitor? osv.), teckensättning (mycket 
ofta), ordböjning (skall det heta scheman 
el. schemata? silos el. silon el. siloer el. 
silor? aluminiumet el. aluminiet? flera pre-
mium el. premier? flera centrum el. centrer 
el. centra? osv.) - alltid på ett intressant 
och lärorikt sätt. Och även om man kan 
göra små invändningar ibland, så är man 
mycket tacksam för den diskussion, som har 
förts genom åren i språkfrågor i TNC-spal-
ten. Dr Wennerbergs uppsatser om samman-
sättning - både där och i Nysvenska studier 
- hör till det bästa, som är skrivet i det 
ämnet. 

Om vi ställer den tekniska språkvårdens 
uppgifter och behov å ena sidan emot den 
allmänna språkvården och språkforskningen 
å den andra, skall vi finna, att det framför 
allt är två områden, som särskilt intresserar 
teknikerna, nämligen dels ordbildningen, 
dels ordförrådets lexikaliska bearbetning, den 
exakta preciseringen av ordens betydelser 
och användning, m. a. o. ordbildningslära 
och lexikografi. 

Vad lexikografien eller ordförrådets syste-
matiska bearbetning beträffar, så har den i 
vårt land sin självklara medelpunkt i Svens-
ka Akademiens Ordbok i Lund. Såsom 
forskningsinstitut är den fullt jämförbar med 
de största moderna ordboksverk som finns, 
såsom New English Dictionary, Grimms 
Deutsches Wörterbuch och den holländska 
Woordenboek der Nederlandsche Taal (i 
Leiden). Det kommer ut ett halvband om 
året på ungefär 50 ark i stort kvartformat. 
Bandens antal är nu 24, och vi arbetar på 
bokstaven S. Om allt går väl, kan ord-
boken beräknas vara färdig om 30-40 år. 
Om allt går väl - ja det är en reservation, 
som man måste göra med allt större efter-
tryck, på grund av den hastigt ökande bris-
ten på kvalificerad arbetskraft på alla hu-
manistiska områden. Men låt oss vara för-
hoppningsfulla och räkna med c:a 30 år. Då  

har ungefär 100 år förflutit, sedan ordboken 
började ges ut, och tiden är inne för omedel-
bar fortsättning och supplement. Som forsk-
ningsanstalt kan man svårligen tänka sig, 
att SAOB någonsin kommer att upphöra. 
Den har en omätlig betydelse för svensk kul-
tur på alla områden. 

Mellan TNC och SAOB har ett intimt 
samarbete varit i gång, alltsedan TNC kom 
till, till ömsesidig båtnad. Kan det främjas 
på något sätt, bör det givetvis ske. Om jag 
ser saken ur språkmännens synpunkt, så 
måste jag först och främst erkänna den ut-
omordentligt viktiga hjälp, som SAOB oav-
låtligen får av tekniska fackmän för komplet-
tering och precisering av det tekniska ord-
förråd, som ingår i ordboken. Fastän ord-
bokens excerptsamhngar är mycket stora - 
minst 7 millioner språkprov - så är det all-
deles otillräckligt, särskilt när det gäller 
fackord. Och ordboksredaktörerna måste 
ständigt be de tekniska sakkunniga om hjälp, 
när det gäller betydelsernas noggranna och 
exakta formulering. 

Teknikerna har ofta ett klart behov att 
fixera och avgränsa ordens betydelser och 
användning, där ordböckerna kanske nöjer 
sig med att beskriva och registrera ett väx-
lande och oklart språkbruk. Innebörden i 
en teknisk term måste vara mycket exakt, 
klart preciserad; den bestämines av fackmän-
nen själva och propageras genom tidskrifter 
och ordlistor. Detta är möjligt, därför att 
det gäller språkbruket hos en trängre krets 
av sakkunniga, som av praktiska skäl finner 
behovet av en reglering nödvändig eller 
önskvärd. Vida svårare är det att ingripa, 
när det gäller ord, som ingår i det allmän-
na språkbruket. 

Vi finner långa rader av sådana artiklar 
i TNC-spalten i Teknisk tidskrift och senare 
i TNC :s »Aktuellt»: om cement och betong, 
lim och klister, plåt, platta och skiva, propp 
och plugg, ämne och material, material och 
materiel osv. 

Behovet av entydiga termer, exakt defi-
nierade, så att de ej kan missbrukas eller 
missförstås, har starkt ökat under senare år 
till följd av datamaskinernas användning. 
Om språkliga data, som står som symboler 
för tekniska fakta eller relationer, missför-
stås eller är oklart eller felaktigt uppfattade 
vid programmeringen, kan det leda till ett 
misslyckande eller till förspilld arbetstid. 
Maskinen ställer mycket stora krav på syste-
matisering och språklig exakthet. jag tänker 
i detta sammanhang särskilt på översätt-
ningsmaskinen, på vars mycket invecklade 
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problem det just nu arbetas intensivt över 
hela världen. Vi måste därför räkna med 
att den inriktning som TNC har på det 
lexikaliska området sannolikt kommer att 
skärpas, och att därmed också i viss mån 
motsatsen i intressen och synpunkter mellan 
SAOB och TNC kanske kommer att öka. 
Detta kommer emellertid ingalunda att 
minska behovet av samarbete mellan tekniker 
och språkmän. Ett sådant samarbete är både 
önskvärt och nödvändigt. Man får vara 
ytterst tacksam för det arbete, som pågår 
inom TNC. 

Om vi sedan går till ordbildningen, det 
andra stora område av språkforskning och 
språkvård, som särskilt intresserar TNC, så 
måste vi tyvärr konstatera, att det icke hör 
till de grenar av svensk eller nordisk språk-
forskning, som har varit främst gynnade 
eller har utvisat en särskilt hög aktivitet. 
Märkligt nog, och beklagligt nog, därför att 
ordbildningsläran utan tvivel hör till de in-
tressantaste och samtidigt till de praktiskt 
mest betydelsefulla delarna av grammatiken. 
Det är svårt att tillfredsställande förklara 
detta faktum. Man måste väl i främsta rum-
met säga, som så ofta när det gäller hu-
maniora: skörden är stor och arbetsfälten är 
vidsträckta, men arbetarna är få, alltför få. 
Det mesta, som är gjort, finns väl förteck-
nat i min lilla översikt av ordbildningsläran, 
som närmast är avsedd för universitetsunder-
visningen och därmed har sin naturliga be-
gränsning. 

Det har hänt mig flera gånger, när dr 
Wennerberg har frågat mig till råds i den 
ena eller andra ordbildningsfrågan, att jag 
har måst svara honom: det är tyvärr ingen-
ting gjort i den saken. jag kan livligt erinra 
mig hans förvånade uttryck, och jag kan 
gott tänka mig min egen något skamsna 
uppsyn. Och dr Wennerberg har då ofta 
svarat på ett sätt, som är det enda riktiga 
för en bra karl i den situationen: då får jag 
väl försöka göra det själv. 

Därför finns det också i TNC-spalten 
många bra artiklar just i ordbildningsfrågor, 
som vi språkmän kan vara mycket tacksam-
ma för. Och jag hoppas livligt, att den nor-
diska språkforskningens medverkan just på 
detta viktiga område skall bli mera aktiv 
med tiden, icke minst tack vare den stimu-
lans, som samarbetet med TNC ger oss. 

När man går igenom några häften av 
»Ord och uttryck», där de språkliga artik-
larna i Teknisk tidskrift har blivit samlade, 
blir man verkligt imponerad av det arbete,  

som dr Wennerberg har utfört. Nästan all-
tid är man beredd att instämma i de rekom-
mendationer, som TNC ger i dessa förträff-
liga broschyrer. 

Om jag nu till sist skulle våga mig på att 
formulera några allmänna satser - eller 
några huvudprinciper - för nutida svensk 
ordbildning, så måste jag betona, att det 
sker i största anspråkslöshet, dels på grund 
av mina begränsade insikter i ämnet, dels på 
grund av den knappa tid, som står oss till 
buds. 

1. Vad jag då först skulle vilja anmärka 
är, att en språklig nybildning bör vara så-
dan, att den ingår i det grammatiska syste-
met, dvs, att den naturligt ansluter sig till 
likartade bildningar inom samma kategori, 
så att den ger de riktiga associationerna. Då 
fungerar språket mest tillfredsställande. Un-
dantagen, avvikelserna, utgör alltid besvä-
rande faktorer i språkbruket. En normal 
ordbildning bör därför eftersträvas. Det bör 
vara målet för all medveten språkvård, ock-
så på det tekniska området. 

Låt mig ta ett exempel! Vi kan då välja 
det ofta diskuterade ordet byggnation. Det 
är en avledning på det gamla nordiska ver-
bet bygga, med en ändelse som normalt en-
dast förekommer hos inlånade ord av ro-
manskt eller latinskt ursprung: di.stribution, 
reaktion, rekommendation, expedition, stag-
nation osv. 1 ordet byggnation passar de 
båda delarna icke ihop, stam och avled-
ningsändelse. Vår språkkänsla reagerar där-
för negativt. Tyvärr tycks det icke vara 
möjligt att i alla lägen ersätta det med 
någon annan avledning, som är riktigt bil-
dad: byggande, byggning, byggnad, bygge, 
byggen, byggenskap. Sammansättningen 
byggnadsveiksamhet eller byggnerksamhet är 
kanske det ord, som i betydelsen kommer 
närmast, men det är väl långt, det måste 
man medge. Och därför tycks det vara 
svårt att utrota det för vår språkkänsla mot-
bjudande ordet byggnation. Man ser det då 
och då i pressen och hör det i radio: »Bygg-
nationen har under senare år varit mycket 
omfattande», »Trots att statsmedel har an-
slagits till byggnationen» (radio 28/11 1965). 
»Den intensiva byggnationen ... skänkte 
många av dessa arbetare mera angenäma 
arbetstillfällen», (S. Aurén i Sv. D. 10/12 
1965) o. dyl. Ordet byggnation finns icke 
upptaget i SAOB. Det äldsta exempel som 
jag känner till är från Gustaf Frödings 
»Räggler å paschaser» (1895): »allt då 
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rbtne byggnationsverke» (allt det ruttna 
byggnadsvirket). Sålunda i ett närmast ko-
miskt sammanhang och syfte, ett ord som 
passar bra just i »räggler» och »pasjaser». 
Det är icke alldeles omöjligt, att vi här 
står nära själva urkällan för ordbildningen 
- den skulle m. a. o. från början ha varit 
humoristisk. N-et i byggnation är överras-
kande. Kanske skvallrar det om att det är 
substantivet byggnad, som ligger till grund: 
byggnadsoirke kan ha blivit uppsnyggat till 
byggnationsvirke, och Fröding kan ha hört 
ordet av någon som ville tala fint och sak-
förståndigt. Humoristiskt till sitt ursprung 
är alldeles säkert det likartat bildade mun-
tration (till munter och muntra upp); det 
är enligt SAOB första gången anträffat hos 
humoristen Wilhelm von Braun år 1844: 
»En corps. tidning, som skulle åstadkomma 
någon liten »muntration» i det eljest sär-
deles enformiga kadettlifvet». Sedan är det 
upptaget i A. F. Dalins Ordbok (1855) som 
»fam. skämtv. Muntrande tillställning, nöje; 
muntert tidsfördrif. Förlustelse, rolighet, 
nöje». Och det har med denna lite humo-
ristiska biklang (märk särskilt muntrations-
råd) blivit ett levande och mycket brukat 
ord 	kanske från början ett lyckat infall, 
som v. Braun har uppfångat och fört vidare. 
- Det finns också ett tredje ord av sam-
ma typ: seglation (till segel, segla) i bety-
delsen 'skeppsfart'. Det är nog ett mera all-
varligt ord, sannolikt en försvenskning av 
ett mlt. seglacie, varav vi också har fått 
seglats. Seglats och seglation får vi alltså 
betrakta som orddubbletter, av samma slag 
som t. ex. da. disputats och sv. disputation, 
da. visitats och sv. visitation, da. fundats 
stiftelseurkund, stadgar, »fundation», äldre 
sv. och da. reputats anseende och reputa-
tion, eller kalas och kollation, aktie och 
aktion m. fl. Men nybildningen till segla 
har sålunda skett i lågtyskan, efter mönster 
av lat. navigatio segling, skeppsfart. Och vi 
har sålunda endast ansvar för inlåningen 
och omformningen av ordet. 

Det har sålunda funnits enstaka försök 
att överföra latinska avledningsändelser till 
ordstammar av nordiskt eller germanskt ur-
sprung. Men i stort sett har de båda ord-
skikten hållits isär med avseende på sin ord. 
bildning. Och det är väl riktigast att så sker, 
i överensstämmelse med vår språkkänsla. 
Man skall icke sätta en ny klut på en gam-
mal klädnad. 

2. Det andra som jag skulle vilja säga om 
en språklig nybildning är, att det givetvis 

är en fördel, om den ansluter sig till mot-
svarande term i andra språk, ni. a. o. om 
den har internationell dräkt och stor sprid-
ning, utan att stöta mot svenska språkets 
lagar, våra uttalsvanor och skrivregler och 
vår ordböjning. Vi har besvär med sådana 
ord som assiett och syksé (succes) från 
franskan, service, trade och wire (vajer) 
från engelskan. Shunt - jag begriper icke, 
varför vi icke får stava det ordet med sj. 
Det är ju ett ord, som varje fastighetsskö-
tare så gott som dagligen har i sin mun. 
Om vi nu icke rent av skulle kunna ersätta 
det, åtminstone när det gäller ångpannor, 
med spjäll. Men här kommer jag in på den 
vidlyftiga och intrikata frågan om nyttan 
och skadan av lånord, och den kan vi na-
turligtvis icke hinna genomtänka och dis-
kutera på denna korta stund. Utan tvivel 
har hänsynen till internationell spridning 
och likformighet större vikt, ju mer det 
gäller tekniska termer för internt bruk i 
fackspråk, utan större användning i det 
allmänna språkbruket. Men de främmande 
ord, som vi anser det nödvändigt eller för-
delaktigt att taga in i vårt språk, måste ta-
gas under noggrann vård och hållas under 
sträng uppsikt alltifrån början. Här har 
TNC säkerligen en av sina allra främsta 
uppgifter. 

Vad man ibland skulle kunna säga till 
försvar för de utländska orden som namn 
på varor av olika slag, är att de ger ett 
namn, icke en beskrivning. Och det är ett 
namn, som man i regel behöver. Potatis-
chips är ur den synpunkten bättre och ting-
ligare än fritterade potatisskivor, som blir 
en längre förklaring. Däremot går majs-
flingor alldeles utmärkt, och man förstår 
icke, varför våra importfirmor och varuhus 
skall envisas med det onödiga amerikanska 
corn-flakes. Säljer det bättre? jag undrar 
verkligen, om våra husmödrar är så osak-
liga, när det gäller matvaror och hushålls-
pengar. 

Man bör sålunda bedöma frågan om lån-
ord eller icke från fall till fall. Och detta 
förutsätter, att de språkvårdande organen, 
Språkvårdsnämnden och TNC, är ense i själ-
va principerna och att de sedermera efter 
samråd kan handla snabbt och effektivt. 
»Principiis obsta, sero medicina paratur» 
(Stå emot i början, för sent tillreder man 
annars läkemedel) säger den latinske skalden 
Ovidius om kärleken. Det kan tillämpas ock-
så på de onödiga och olämpliga lånorden. 

3. En språklig nybildning bör vidare vara 
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lätt att uttala och att skriva. En kort form 
bör i och för sig ha företräde framför en 
längre. »Många tror att det är finare att 
använda långa och abstrakta ord i stället 
för korta, enkla och för alla begripliga ord», 
heter det i Sista häftet (nr 3, 1965) av 
Språkvårdsnämndens tidskrift »Språkvård», 
t. ex. motivation i stället för motiv, metodik 
i stället för metod (det är ju två olika ord, 
som icke bör sammanblandas), problematik 
för problem, tematik för tema, frågeställning 
för fråga osv. Här finns mycket att beakta 
just inom TNC:s arbetsfält. Fästskruv är 
bättre än befästningsskruv (liksom fästa i 
tekniska sammanhang är bättre än befästa). 
Fungera och funktionera betyder detsamma, 
men fungera är det bättre ordet, därför att 
det är det kortare. 

Det är bättre att ha ett ord än två för 
en konkret sak eller detalj. Komponent och 
komposant betyder exakt detsamma, men 
eftersom komponent är vanligast, bör det 
andra ordet ge vika och utgå ur språk-
bruket. 

Den regel, som jag här har angivit, stri-
der mot en allmän regel för språklivet: en 
rikedom på synonymer, helt eller tillnär-
melsevis liktydiga ord, är en stor fördel för 
ett språk, en rikedom som man bör taga till 
vara och utveckla. T. ex. just för ordet 
regel: norm, mönster, rättesnöre, grundsats, 
princip. Allmän språkregel och teknisk no-
menklatur kommer här i viss motsats till 
varandra. 

Sammansättning är den art av 
ordbildning, som är mest effektiv och som 
visar den största livaktigheten och variatio-
nen. Vårt språks förmåga att genom sam-
mansättning bilda nya ord är om icke obe-
gränsad, så dock oerhört stor. Bland de 
västerländska språken visar engelskan och 
särskilt franskan ringa förmåga att bilda 
sammansatta ord: järnväg heter chemin de 
fer, ångbåt bateau a vapeur, skrivmaskin 
machine k écrire osv. Detta är ett arv från 
latinet, som nästan helt saknade denna form 
av ordbildning. 

Sambandet mellan de båda lederna kan 
variera mycket och medger stor frihet. En 
sammansättning kan vara en tämligen till-
fällig ordskapelse, framkallad av ögonblickets 
omständigheter. Ett ord konmser oss plöts-
ligt på läpparna, som vi icke har hört tidi-
gare eller själva har brukat. Icke minst i 
tidningarnas rubriker och i radio möter oss 
ofta sådana tillfälliga ordskapelser (t. ex.  

renköttbullssmugglaren TT kvällsnyheter 
17/11 1965). Det visar bäst, hur levande 
och naturlig ordbildning genom samman-
sättning är i vårt språk. En stunds studier 
i ett större franskt eller engelskt lexikon kan 
också övertyga oss om samma sak. 

Nya sammansättningar kan naturligtvis 
också vara resultat av eftertanke för att 
motsvara ett varaktigt behov, i det allmän-
na språkbruket eller i ett fackspråk. Vissa 
fackspråk har särskilt stort behov av sam-
mansättningar, t. ex. kemi, medicin och 
läkemedelsforskning. 

Formellt kan de båda ord, som ingår i 
en sammansättning, i sin tur vara samman-
satta, ettdera eller (mera sällan) båda. Vi 
får då dubbla sammansättningar, t. ex. sten-
kolsgruva, järnvägskarta, talspråksutveck-
lingen, fot bollslandskampen, kärnvapen för-
svaret, trafikomläggningsskatten, järnvägs-
tjänstemanna förbundet, efterkrigstiden, ny-
ordsundersökningen. Resultatet kan bli 
mycket långa ord, besvärliga både att ut-
tala och att uppfatta. 1 vissa stilarter och 
vissa fackspråk kan bruket av långa samman-
sättningar bli mycket besvärande. Man får 
väga fördelar och nackdeler mot vartannat, 
och icke för långt utnyttja vårt språks stora 
lätthet att bilda nya syntetiska uttryck ge-
nom sammansättningar. 

Det finns olika sätt att undgå ordläng-
den eller att begränsa den. Man kan ibland 
använda s. k. ellips, dvs, utesluta ett led i 
dubbel sammansättning, t. ex. te fat för te-
koppsfat, kamgarn för kamullsgarn, Språk-
nämnden för Språkvårdsnämnden. Oftast 
är det, som i alla dessa exempel, mellan-
leden som utelämnas. Vidare: av autornobil 
kan bli auto (som i tyskan) eller bil (som 
i de nordiska språken) av flygplan flyg (no. 
fly) eller plan osv. 

Att förkorta endera leden är utmärkt, om 
det låter sig göra: elverk för elektricitets-
verk, telestation för telegraf- och telefon-
station, isolerband för isoleringsband, rikt-
visare för riktningsvisare, störskydd för stör-
ningsskydd osv. 1 stället för det långa kör-
riktningsvisare har danskan och norskan det 
utmärkta avviser. Kunde vi få kulturdepar-
tementet i stället för ecklesiastikdepartemen-
tet, så vore det en stor lättnad. Kultur- har 
bara hälften så många bokstäver som eckle-
siastik-, som också är svårt att uttala och 
som folk numera icke heller vet, vad det 
betyder. Ecklesiastik-, vad är det för någon-
ting? 

Det är minsann icke alltid lätt att finna 
ett bra ersättningsord för en lång samman- 
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sättning. Stockholms Stads Brandförsäkrings-
kontor har bland sina många försäkrings-
former en, som hittills har hetat sjuktrans-
port kostnadsförsä kring, och man har för den 
betalat sjuktransportkostnadsförsäkringsav-
gift (38 bokstäver). Ordet är bra så till 
vida som det exakt anger, vad saken gäller. 
På det sista försäkringsbrevet, som kom här-
omdagen, har det blivit ersatt med rädd-
ningsf örsä kring. Avsikten är berömvärd, men 
man känner sig ändå tveksam, om det är 
lämpligt att låta ordet räddning få betydel-
sen transport vid olycksfall eller sjukdom. 
»Har du räddningsförsäkring?» - är det 
verkligen begripligt, vad som menas? Förut-
sättningarna saknas för ett så pass allmänt 
bruk av ordet, att den nya betydelsen slår 
igenom. 

Förkortningen går lättare, i samma mån 
som ordet har stor spridning och därmed 
har övergått från en upplysande beskrivning 
till ett namn, ett språkligt märke. 

Naturligtvis kan också kortord och initial-
ord komma till användning, här som i andra 
fall av långa benämningar: ubåt, konsum, 
oms. 

För tillfälligt bruk bör man kanske helst 
undvika sammansättning. Hellre en ord-
grupp än en lång, tillfällig ordbildning, 
hellre ett analytiskt uttryck än en syntetisk 
ordbildning, som fordrar ansträngning för 
att uppfattas och förstås. 

En undersökning på bred front av den fria 
sammansättningens roll i olika arter av 
svensk prosa hör till de angelägnaste upp-
gifterna i svensk språkforskning. Här kunde 
man samtidigt få god hjälp genom maskinell 
beräkning av frekvenser inom olika stilarter 
och ämnesområden, kanske t. o. m. hos olika 
författare. 

Varje framsteg, varje uppfinning ställer 
oss inför språkliga problem, som måste lösas, 
ofta av väldiga mått. Språket blir sålunda 
självt ett oumbärligt hjälpmedel i den tek-
niska utvecklingen. Också för vetenskapens 
och teknikens språk gäller Tegnérs ord: 

Vad du ej klart kan säga, vet du ej. 
Med tanken ordet föds på mannens läppar 
Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. 

Man bör sträva efter största möjliga över-
ensstämmelse mellan tanke och ord. Det kan, 
som vi alla vet, kosta mycken möda och an-
strängning. Språkvårdens uppgift är att göra 
en sådan överensstämmelse möjlig, att med-
verka till att uttrycka tanken så exakt som 

möjligt, så fullständigt som möjligt, så lätt 
att riktigt uppfatta och förstå som möjligt. 
Då tjänar språket bäst sitt dubbla ändamål 
som uttrycksmedel och meddelelsemedel. 
Språkets bildliga uttryck lämpar sig ofta för 
den sökande och arbetande tanken, som allt-
eftersom den når fram till större klarhet kan 
avstå från bilderna och i stället ge bestäm-
da begrepp. 

Eftersom språkets symbolvärld skall ge en 
så vitt möjligt fullständig och ändamålsenlig 
bild av hela den verklighet, som vi lever 
i, är språkforskarens uppgift oerhört om-
fattande: den omfattar både symbolerna och 
deras innebörd, över hela linjen. 

Jag vill icke gärna sluta detta anförande 
utan att citera ett uttalande av TNC för 
en del år sedan i en allmän språkfråga av 
stor vikt (»Ord och uttryck» 4: 22): »TNC 
ser som sin plikt att så långt som möjligt 
framlägga svenska ord eller åtminstone efter 
svenskt språkbruk lämpade lånord för tek-
niska begrepp.» Häri vill man givetvis livligt 
instämma. Och den allmänna svenska språk-
vården uttalar sin tacksamhet för en sådan 
klar principiell ståndpunkt. 

Om ordet byggnation 
(Tillägg till föregående artikel.) 

Så vitt man hittills känner till, finns ordet 
byggnation äldst belagt i Frödings Räggler 
å paschaser (1895), i berättelsen »Patron» 
och i följande sammanhang: »En vet'el valls 
han va immot handelsharrkäran i Götebbrg, 
når di feck allt dä r6tne byggnationsverke 
tå'n.» Så står det i den 1895 tryckta sam-
lingen (Samlade skrifter 6, 1920, s. 41). 
Men i den ursprungliga versionen i Karl-
stadstidningen 28/10 1891 lyder stället an-
norlunda: »Allri glömmer'a alt då r6tne 
timre, han ga dbm.» Här saknas sålunda 
byggnationsvirket; det har kommit in först 
i bokupplagan i stället för synonymet tisnret. 
Är det för djärvt att häri se en antydan om 
att ordet byggnation har kommit till just vid 
den tiden, i början av 1890-talet? 

Till saken hör, att i Frödings berättelser 
på värmländskt landsmål finns ett par and-
ra likartade bildningar på -tion: lantbruka-
tion (Samlade skrifter 6, s. 34) och be-
kvämation (s. 136). »Han hadd ett tock 
förstånn på all årninger mä f6lke å mä 
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hel lantbrukation» (Karistadstidningen 5/9 
1891: »Landtbrukshandteringen förstog han 
likbra han stm förvaltern»); »Di ska ha bå 
passning å ann bekvämation» (Karistadstid-
ningen 30/11 1892). Kanske bör man här 
också nämna ordet kanaljation kanaljeri, 
skurkaktighet (till kanalje), i historien om 
vad frimurarna i Karlstad hade för sig (s. 
99 f.): »Dä va en gang di hadd en tocken 
där stor kanaljation där6pp.» Alla dessa ord 
förefaller vara rent tillfälliga bildningar av 
Fröding själv, tillkomna i ögonblicket och 
direkt förda i pennan. De passar ganska bra 
ihop med de många folketymologier och 
omstöpningar, som Fröding använder: 
svampinjoner, undervisitet (universitet), 
mellankalkonsk (melankolisk) o. dyl. En del 
har han sannolikt hittat på själv. Hur det 
kan förhålla sig med byggnation kan vara 
svårt att veta. Man bör kanske tills vidare 
räkna med båda möjligheterna. 

Det är i alla fall besynnerligt och högst 
intressant, att ordet byggnation skall dyka 
upp i detta sammanhang. 

Det bör anmärkas, att byggnation icke 
finns upptaget i de mycket rika samlingar-
na av ord på -tion i Ad. Noreens Vårt 
språk, Bd 5 (1904-12) och Bd 7 (1906-
18). Men väl både muntration och segla-
tion; därtill nämner N. också formation som 
det enda till ett verb på -a (icke på -era 
o. dyl.), låt vara att detta är av främmande 
ursprung. Man kan vara ganska säker på att 
den för alla språkliga nyheter ytterst intres-
serade Noreen skulle ha tagit upp byggna-
tion, om han verkligen hade känt till det. 
Likaså saknas byggnation i Lyttkens och 
Wulffs förteckning över ord på -nation (1. 
A. Lyttkens och F. A. Wulff, Ordskatt och 
ljudförråd i svenska språket, 1916, s. 338), 
liksom i deras Uttalsordbok (1889) och 
Ordlista (1911). Det finns icke heller i J. A. 
Lundells ordlista (1893), där dock ganska 
många för korrekt riksspråk främmande ord 
finns upptagna. 

Om möjligen någon av våra läsare kän-
ner till äldre belägg för ordet byggnation 
(framför allt före 1900), vore det synner-
ligen värdefullt att få dem införda i SAOB:s 
samlingar (adress: Svenska Akademiens 
Ordbok, Universitetsbiblioteket, Lund). 

Vad säger för övrigt genuina värmiön-
ningar om Frödings »byggnationsvirke»? 

Elias Wessén 

Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svensk språk-
vård eller till tidskriften. Om inget annat 
anges har frågorna besvarats av tidskriftens 
redaktör. Förkortningar: SAOB = Svenska 
Akademiens ordbok; SAOL = Svenska Aka-
demiens ordlista (9 upplagan). 

Ordet rövarpris används ibland om ett myc-
ket högt pris, ibland om ett mycket lågt. 
Vilken användning är den korrekta? 

Äldst är rövarpris belagt i betydelsen 
»mycket lågt pris» (SAOB:s äldsta belägg 
1790), och ordet används framför allt i 
förbindelser som »få el. köpa något för 
rövarpris». Ordet torde ursprungligen ha be-
tytt »pris som en rövare betalar». Senare 
har ordet börjat användas också i den 
motsatta betydelsen »oskäligt högt pris» 
(SAOB:s äldsta belägg 1902) - ordet har 
väl då tolkats som innebärande »pris (löse-
summa) som rövare begär». 1 denna senare 
användning används ordet t. ex. i förbindel-
ser som »tvingas betala rövarpriser för nå-
got». Genom att ordet i regel förekommer 
i sammanhang som är entydiga, torde dess 
dubbla betydelser icke vålla några olägen-
heter. Bägge användningarna av ordet får 
betraktas som korrekta i nutida svenska - 
de anförs också bägge utan bruklighetsin-
skränkning i den konstruktionsordbok som 
nämnden kommer att ge ut hösten 1966. 

En del läkare vill införa stavningen kanser 
i stället för cancer. Kan institutet rekom-
mendera denna försvenskning av stavningen? 

1 SAOL används endast stavningen kan-
cer, men den stavningen används mycket 
sällan utanför ordböckerna (nämndens ut-
talsordlista har uppslagsordet cancer). Can-
cer är den enda allmänt använda stav-
ningen, t. ex. i pressen, och den är så in-
arbetad att det ter sig mindre sannolikt att 
det går att genomföra en ändring. Främ-
mande ord har framför allt förr ofta stavats 
om efter svenska stavningsrcgler, men nu-
mera är sådan omstavning mindre vanlig än 
förr, bl. a. beroende på det starka inflytan-
det från och de vidgade kunskaperna i främ-
mande språk. En stavning kanser har myc-
ket små utsikter att bli allmänt accepterad, 
och vi vill rekommendera att man behåller 
den internationellt brukade stavningen can-
cer. Vill man ha en mera svensk form torde 
det vara lämpligare att använda ordet kräfta 
än att ändra stavningen av cancer. 
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