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Den nya Språktidningen har kommit ut
med sitt första nummer. Den är en
efterträdare till Språkvård och Sveriges
första breda populärvetenskapliga
tidning som bara handlar om språk.
Det var efter de publikdragande
programmen på TV om dialekter och
språk som idén om en tidskrift om
språk och språkvård uppstod. Framtoningen är modern med fyrfärgstryck
och artiklar om allt från förbjudna ord
till sumerisk språksnobbism. Tidningens egen programförklaring lyder:
”Språktidningen skriver om allt
som har med alla språk att göra. Vi
gör det högt och lågt, kort och långt,
roligt och provocerande. I en och
samma tidning ryms både avancerad
populärvetenskap och lättsamma reportage. Här finns kontroverser, kuriosa och konkreta skrivråd.
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I varje nummer finns också flera
fasta avdelningar, till exempel om
runstenar, nya ord, ortnamn, nya
böcker och nya skrivverktyg. Här hittar du flera sidor med frågor & svar.
Till tidningen har vi också knutit ett
antal experter som ger praktiska råd
för alla möjliga och omöjliga skrivsituationer. I tidningen finns också läsarnas spaningar – värsta korrfelet,
första belägget, obegripligaste meningen – och klurig språkgymnastik –
korsord, svåra ord, gissa språket.”
Språktidningen kom ut i 15 000
exemplar i en första upplaga och redan har en andra upplaga tryckts inför
bl.a. Bokmässan i Göteborg. 6000
prenumeranter från nedlagda Språkvård får Språktidningen som ersättning
under hösten.
Intresset är mycket stort och Språktidningen får massivt stöd från många
olika institutioner och fonder. Tidningen planeras komma ut med 6 nummer/år.
Ur dansk synvinkel
Ser man på första numret av Språktidningen ur dansk synvinkel kan man
hitta åtminstone tre anknytningspunkter.
Den första är det skorrande rljudet. Här berättas om det förmodaBUDSTIKKEN 3-2007

de ursprunget till det skorrande r-et, utbredningen av det
och till sist hur det t.o.m. påstås vara på väg att sakta
försvinna från Lund. Som en
poäng anges att danskan kan
bli det första helt erövrade
språkområdet. Alla i Danmark
utom några få personer födda
i början av 1900-talet använder enligt författaren till artikeln det skorrande r-et.
”Hälsa Dansk Sprognævn
så mycket från mig med hjärtlig spunk och tillönskan om
vackert väder.” Så skrev Astrid
Lindgren 1971. Dansk Sprognævn hade skrivit till Institutet
för svensk språkvård och frågat hur Astrid Lindgren kommit på ordet spunk i Pippiböckerna. Var det möjligen från engelskan? Nej, det var ett av Astrid
själv påhittat ord, som skulle kunna ha
varit ett svenskt ord. Ett ord som Pippi behövde. Hon skriver sedan i svaret, att en dansk firma tillverkade en
lakritstablett som de kallade Spunk.
Tredje punkten och dessutom helt
okänd för chefredaktören, när jag
talade med honom, var att ordet fett
som nu används som ett populärt
förstärkningsord i Sverige, ursprungligen kommer från Danmark. Det listas
bland nya lånord utan att man anger
bakgrund.
BUDSTIKKEN 3-2007

Språktidningen behövs
Språktidningen kan komma att bli en
länk mellan det vetenskapliga studiet
av språket och det vardagliga användandet. Språkets utveckling kommer
att följas genom läsarkontakter och
tidningens hemsida www.sprak
tidningen.se/
Språktidningens första nummer blev
en succé. Om man lyckas hålla samma
standard i fortsättningen kommer
denna tidskrift, med all säkerhet, att
bidraga till att studiet av språk, både
det egna och andras, blir populärare.
Helena Hesselmark
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