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SLAB ETT SLAG FOR
SVENSKA SPRAKET

Babyshops och kebab-
corners. Toreboda Drugsto-
re. Serviceminded art direc-
tors. Relaxade fighters med
free—styles och trendiga
businesswomen i stret-
chade skipants.

Kanner ni igen er?
Bernt Olsson i Malm-

koping gick lange och kande
sig ilsken over sprakut-
vecklingen, svengelskan
som breder ut sig och ut-
armarvart eget modersmal.

I mars i ar tog han initati-
vet till en forening som pa
mindre an ett halvar dragit
till sig over 200 medlemmar
titan att egentligen an-
stranga sig.

Nya Tungomalsgillet var
namnet.

- Vi vill helt enkelt vacka in-
tresse for spraket och dess be-
tydelse. Men vi ar inget klagogil-
li utan vill samtidigt sla ett slag
for glad Jen i spraket, sager
Bernt Olsson, som ar larare pa
Komvux i Flen till vardags.

— Vanligt folk kan mycket val
bilda en motvikt till den sprakut-
veckling som affarsmannen och
reklammakarna vill ge oss. Vi
ska vara med och paverka, sa-
ger han.

Nya Tungomalsgillet har sitt
sate i Sormland, men ar riksom-
fattande.

— Vi har annu inte bestamt
under vilka former foreningen
ska verka. Men vi forstar redan
att intresset ar mycket stort och
att foreningen konimer att svalla
ut.

G Mango med
Bernt Olsson marker bade pa

sig sjalv och andra att det blir
svarare att folja med i artiklar
och resonemang nar det an-
vSnds alltfor manga frammande
ord.

— Risken for en social skikt-
ning ar stor, tycker han. Alia ar
ju inte sa slangda pa engelska
och har darfor svart att hanga
med i sammanhang dar man he-
la tiden tar till utlandska ord och
uttryck.

- Vart eget sprak blir sam-
tidigt fattigare.

Bernt Olsson tog initativet till Nya Tungom&lsgillet, som h&ttersitt forsta
Srsmote efier nyar och da ska bestamma arbetsformer. Redan nn, utan
medlemsvarvning eller annan rekiam, har foreningen dragit til! sig

drygt 220 medlemmar.

- Dessutom, tillagger han, ar
det ju inle bara fraga om fram-
mande ord, utan hela uttryck
som vi anvander utan att egenl-
ligen veta vad de betyder.

— Vi tar (ill de frammande or-
den for att imponera och fS sa-
ker och ting att verka lite battre
an vad de egentligen ar.

Det har far flera konsekven-
ser.

- Det ar exempelvis laltare
att prata i abstrakta termer nar
man anvander frammande ord.
Det gar alldeles utmarkt att pra-
ta pa och bli tagen pa fullstandigt
allvar fast man egentligen inte
sagt nagonting.

- Flummigheten beframjas.
Man kan dolja verkligheten ba-
kom en massa bludder.

Pa Island var nar man om mo-
dersmalet pa ett helt annat salt.

— Jag ar saker pa all man inte
kan prata skit dar utan att av-
sldja sig, konstaterar Bernt Ols-
son. Island ar nagot av ett fore-

dome for oss i det har avseendet.
Vi skulle vilja ha samma debatt
om spraket har som dar.

Att bevara svanska spraket
nagorlunda svenskt och begrip-
ligt ar ett demokratiskt krav, an-
ser Nya Tungomalsgillet.

- Vi vill absolut inte bli for-
vaxlade med vissa politiska ro-
reiser som stoder rasism och
framlingshat. Det ar vi sa radda
for att vi till och med ar lite for-
siktiga nar vi tar in nya medlem-
mar.

- T var torn varnar vi om alia
modersmal, inte bara vart eget
utan aven de som ar i minoritet
har i landet.

Bernt Olsson tror att spraket
paverkar oss mycket mer och pa
ett djupare salt an man kanske
tror.

- Nar man hela tiden gor om-
skrivningar av verkligheten ska-
par man en idealbild i samhallet
som inte varderar rattframhet
och arlighet utan mer den lis-

mande forstaJlningen och in-
statlsamheten.

D Livxinstallning
Varfor sager vi inte kropp-

skram i stallet for bodylotion och
barnstovlar i stallet for babybo-
ots. Varfor stavar vi kram som
creme och kvarts som quartz?

- Det ar inte bara konsum-
tionsbeframjande utan star for
en hel livsinstallning.

Det fulaste ord Bernt Olsson
vet ar ordet service.

- Det sager absolut ingen-
ting. Servicehus kan ju tika bra
vara en bilverkstad som ett al-
der domshem. Kornmunal servi-
ce sager ingenting om vad det
handlar om for service,

Bernt Olsson noterar med fasa
att svengelskan inte bara fatt sitt
faste i popularmusiken, reklam-
varlden och affarslivet.

- Den borjar nu ocksa tranga
in i var miljo.

Det finns kebab—corners och

babyshops, hamburger—inns
och coffee—bars.

— Sarskilt i smast&der ger del-
ta ett direkt lojevackande in-
tryck, det passar varken in i mil-
jon eller ihop med ortnamnet,
tycker han.

Men Nya Tungomalsgillet ar
ingen forening som vill infora
nagra tvang for att andra spra-
kutvecklingen.

- Vi vill bara gora folk lite
mer rnedvetna om orden. Ge-
nom att de batter a och samia in
exempel pa hur de frammande
orden trangt in i vart samhalle.

Det ar viktigt att det sker med
humor, anser Bernt Olsson.

Nya Tungomalsgillet har en
aktiv programverksamhet och
samlas da och da till berattar-
kvailar da man verkligen tranar
sig i att anvanda spraket pa ratt
salt; till att kommunicera, fan-
tisera, fascinera och fabulera.

Asa Hellstrdm


