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Slang!är!ett!språkligt!fenomen!som!utvecklas!i!tät!förbindelse!med!den!sociala!
och! geografiska! omgivningen.! Slangen! speglar! helt! enkelt! den! vardag! och!
verklighet!där!det!slangiga!språket!används.!Frågan! jag!behandlar! i!den!här!
artikeln!är!hur!Helsingfors!svenska!slang!har!förändrats!över!ett!drygt!sekel.!
Jag! belyser! frågan! genom! att! visa! hur! stadens! levnadsmiljöer! och! språkK
situationer! har! sett! ut! under! olika! tider! och! hur! detta! speglas! i! slangK
ordförrådet.! Presentationen! bygger! på! tidigare! historisk! och! samhällelig!
forskning,! forskning! om! Helsingfors! finska! och! svenska! slang! och! ett! brett!
primärmaterial! bestående! av! slangenkätsvar,! svar! på! frågelistor! i! Svenska!
litteratursällskapets!(SLS)!arkiv,!texter!om!slang!och!upptecknade!slangord.!!

De!äldre!primärmaterialen!omfattar!en!slangordlista!om!ca!400!ord!och!
uttryck!nedtecknade!1885! (SLS!165),! en! lista! över! slangord! från!1910Ktalet!
fram!till!1960Ktalet!med!uppgifter!om!när!och!hur!orden!använts!(FolkmålsK
kommissionens! arkiv,! FMK! 199)! och! en! frågelista! om! slang! och! slangbruk!
med!svar! från! informanter! i!varierande!ålder,!de!äldsta! födda!på!1920Ktalet!
(SLS!2041).!Därutöver!ingår!listor!över!slangord!publicerade!i!dagspress!och!
andra!publikationer,!texter!med!inslag!av!slangord!och!texter!om!slangbruk!i!
Helsingfors!vid!olika!tidpunkter!(se!källförteckningen!i!Forsskåhl!2002;!samK
ling!av!skriftliga!uppgifter!donerade!av!Edvard! Janzon! född!1937,!medlem! i!
slangföreningen!Stadin!slangi).!Uppteckningarna!över!slangord!i!dagspressen!
har!publicerats!tillsammans!med!uppgifter!om!hur!orden!har!använts,!i!vissa!
fall! även! av! vem.! Texterna! på! eller! om! slang! är! skrivna! av! slanganvändare!
från! olika! tider! eller! utgörs! av! skönlitterära! eller! journalistiska! texter!med!
slanginslag! (t.ex.! dramalitteratur,! studentikosa! texter,! kåserier! och! skolK
tidningar).!

Det! allra! nyaste! materialet! är! insamlat! i! gymnasier! och! högskolor! i!
Helsingfors!åren!2007–2012.!Detta!material!omfattar!dels!enkäter!som!ungK
domarna!har!fyllt!i!ensamma!eller!i!grupp,!efter!gemensamma!diskussioner!om!
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svensk!slang!i!Helsingfors,!dels!sex!gruppintervjuer!som!jag!gjort!med!några!
av!de!som!först! fyllt! i!enkäterna.!Frågorna! i!enkäterna! täcker!områden!som!
vilka! det! är! som! talar! slang,! när! det! är! ok! att! tala! slang,! om! informanterna!
själva! använder! slang! och! i! så! fall! när! och!med! vem.! Därutöver! efterfrågas!
slangord.!Totalt!94!enkäter!har!fyllts! i!av!Helsingforsungdomar!i!åldern!16–
19!år.!I!intervjuerna!deltog!totalt!25!unga,!både!flickor!och!pojkar.!För!att!få!
stöd!för!de!unga!informanternas!uppfattningar!om!vuxna!som!slangtalare!har!
jag!därutöver!intervjuat!åtta!finlandssvenska!vuxna!i!åldern!43–48!som!säger!
sig! använda! slang.! I!den!här!presentationen! sammanfattar! jag! iakttagelser! i!
de!olika!delmaterialen!och!resultaten!av!tidigare!studier,!och!drar!slutsatser!
utifrån! enkäterna! och! intervjuerna! om! slang! och! slanganvändning! i!
Helsingfors!på!2000Ktalet1.!!

!

Tidigare!studier!i!finlandssvensk!slang!
Inom!det!svenska!språkområdet,!både!i!Sverige!och!Finland,!började!man!på!
akademiskt! håll! intressera! sig! för! slang! och! slangartat! språk! kring! sekelK
skiftet!1900.!Till!en!början!handlade!det!om!att!samla!in!ord!ur!olika!sociala!
gruppers! språkvarieteter! och! utifrån! detta! ge! ut! slangordslistor,! eventuellt!
med! korta! inledande! kommentarer.! Även! finlandssvenska! slangord! uppK
tecknades! på! detta! sätt! (t.ex.! Berg! 1900;!Wessman! utgiven! postumt! 1994).!
Dessa!tidiga!slangordlistor!omfattade!i!de!flesta!fall!ord!från!specifika!sociala!
grupper.!Man!kan!säga!att!materialinsamlingen!och!hela!studien!för!deras!del!
därmed!byggde!på!en!utgångspunkt!a!priori,!nämligen!att!det!råder!en!koppK
ling! mellan! ett! visst! ordförråd! och! en! viss! umgängesgrupp.! Sociologiska!
variabler! som!grupptillhörighet!problematiserades!dock! sällan! av! lingvister!
på!den!tiden.!

I!Finland!har!man!på!både!svenskt!och!finskt!håll!samlat!in!uppgifter!om!
slangord!ända!sedan!början!av!1900Ktalet.!De!tidigaste!finlandssvenska!slangK
ordsuppteckningarna! finns! tillgängliga! dels! genom! ordlistor! publicerade! i!
Sverige!(t.ex.!Berg!1900),!dels!genom!arkivsamlingar!och!listor!publicerade!i!
finlandssvenska! tidningar! (se! Forsskåhl! 2002).! Uppteckningar! av! ord! i! den!
finska!Helsingforsslangen!finns!likaså!alltsedan!sekelskiftet!1900,!även!om!de!
tidigaste!inte!finns!publicerade!i!en!akademisk!kontext!utan!i!skämttidningar,!
pamfletter! och! böcker,! eller! ingår! i! föreningsarkiv! eller! privata! samlingar!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
1!En!mer!detaljerad!och!omfattande!analys!och!redovisning!av!materialet!är!under!arbete!
2013.!
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(Paunonen! 2000! s.! 37–39).! De! utgör! ändå! en! viktig! källa! eftersom! de! kan!
användas!för!att!bekräfta!förekomsten!av!vissa!slangord!också!i!tidig!svensk!
Helsingforsslang!–!slangorden!på!den!tiden!var!till!stora!delar!gemensamma!
över!språkgränsen!(Paunonen!2000!s.!15–16).!

Mera! omfattande! studier! i! finlandssvensk! slang! kom! igång! först! på!
1980Ktalet!då!Leif!Nyholm!(senare!Höckerstedt)! ledde!ett!projekt!kring!den!
svenska!Helsingforsslangen.!Resultaten!finns!publicerade!i!antologin!HelsingM
forsslang%nu:%en%skolenkät%1988%(Cantell!m.fl.! 1989).! I! inledningen! till! denna!
antologi! ger! Nyholm! (1989! s.! 1–17)! en! kort! introduktion! till! HelsingforsK
slangen!och!dess!historia.!I!artiklarna!som!följer!granskas!insamlade!HelsingK
forsslangord!ur!olika!sociolingvistiska!vinklar.!Vid!sidan!av!detta!projekt!har!
Helsingforsslangen!studerats! i!några!akademiska! slutarbeten! (Hummelstedt!
1967;!v.!Bonsdorff!1997;!Forsskåhl!2005)!och!i!kortare!artiklar!där!fokus!bl.a.!
har! legat! på! mönster! för! språkkontakt! i! Helsingforsslangen! och! slangens!
koppling!till!den!samhälleliga!utvecklingen!(Nyholm!1998;!Forsskåhl!2002).!!

!

Utgångspunkter!i!denna!studie!
Den!teoretiska!basen!för!föreliggande!beskrivning!av!Helsingforsslangen!står!
att! finna! inom! sociolingvistiken! och! pragmatiken.! De! belagda! slangorden!
ställs! i! relation! till! användarnas! sociala! bakgrund! och! roll,! och! till! konK
textuella,!pragmatiska!omständigheter.! I! figur!1!presenteras!en!modell!över!
faktorer! som! inverkar! på! de! finlandssvenska! slangorden! som! används! och!
har! använts! i! Helsingfors! och! på! de! former! slangorden! har! i! de! olika! delK
materialen.!!
! Modellen!i!figur!1!har!jag!byggt!upp!som!en!ram!för!att!granska!det!förK
änderliga! slangordförråd! som! används! och! har! använts! av! svensktalande!
helsingforsare!i!över!ett!sekel.!Tidigare!studier!om!slang!(t.ex.!Bergman!1934;!
Cantell!m.fl.!1989;!Eble!1996;!Kotsinas!1996;!Nyholm!1998;!Paunonen!2000,!
2006;! Forsskåhl! 2002)! har! visat! att! det! lokala! slangordförrådet! tydligt! är!
relaterat!till!den!eller!de!omgivande!kulturerna,!till!den!specifika!situationen!
där!slang!används,!till!deltagarna!i!den!aktuella!interaktionen!(d.v.s.!födelseK
ort!och!hemort,!social!bakgrund!och!lokala!umgängeskretsar).!I!den!svenska!
Helsingforskontexten! är! också! frågan! om! vilket! matrisspråk! (eller! vilken!
matrisvarietet)! som!används! i! interaktionen! relevant! i! och!med!att! svenskK
språkiga! helsingforsare! ofta! har! talat! (och! kan! tala)! också! andra! språk! och!
varieteter!än!en! standardnära! svenska.!Ytterligare!är! slangordsförrådet!och!
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slangordens! form!kopplade! till! semantiska! fält,! t.ex.! så!att!många!slangord! i!
Helsingfors! som!handlar! om!ungdomskultur! och! festande! idag!har! engelskt!
ursprung!(Nyholm!1998;!Forsskåhl!2005).!
!

!
Figur(1:!Faktorer!som!samverkar!och!styr!slanganvändningen!i!Helsingfors.!

I!denna!presentation!har! jag!valt!att!utnyttja!den!ovan!framlagda!ramen!för!
ett! perspektivskifte:! Jag! växlar! från! den! traditionella! utgångspunkten! för!
slangstudier,! slangorden! i! sig,! till!en!utgångspunkt! i!deltagare,! situation!och!
omgivande!kulturer,! från!vilken! jag!betraktar!de!belagda!slangorden!och!de!
semantiska!fält!orden!refererar!till.!Den!teoretiskKmetodologiska!basen!för!ett!
sådant! skifte!är!den!s.k.!prototypteorin,! som!ursprungligen!utarbetats! inom!
kognitionsvetenskapen!av!Eleanor!Rosch!(1973;!1975).!Prototypteorin!går!ut!
på!tanken!att!människan!kategoriserar!fenomen!i!sin!omvärld!utifrån!protoK
typiska!exempel.!Rosch!(1975)!kunde!visa!att!människor!t.ex.!mycket!snabbK
are!kan!kategorisera!exempel!på!något!om!exemplen!är!prototypiska.!Ju!mer!
de!avviker!från!prototypen,!desto!längre!räcker!det!att!placera!dem!i!en!kateK
gori.!Teorin!kom!mycket!snabbt!även!att!etablera!en!plats!inom!lingvistiken!
(Taylor!1995),!där!den!använts!för!t.ex.!semantisk,!fonologisk!och!syntaktisk!
kategorisering.!!I!den!här!artikeln!tillämpar!jag!prototypteorin!för!att!åskådK
liggöra! och! ge! en! bild! av! prototypiska! slanganvändare! i! Helsingfors! och! av!
deras! slangordförråd.! I! presentationen! har! ovalen! deltagare% i! figur! 1! valts!
som! utsiktsplats! och! utifrån! den! tecknas! en! bild! av! de! andra! ovalerna! och!
deras!inbördes!relationer!under!olika!tider!från!1800Ktalet!till!idag.!PresentaK

SLANGORD!!+!
FORMER!

OMGIVANDE!
KULTURER!

SITUATION!!

DELTAGARE!MATRISSPRÅK/!
VARIETET!

SEMANTISKA!
FÄLT!
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tionen!tar!upp!åtta!konstruerade!personer!från!olika!decennier,!deras!sociala!
miljö!i!staden,!deras!umgängesspråk!och!deras!slangordförråd.!Personerna!är!
konstruerade! som!prototypiska! exempel! på! slangtalare! i!Helsingfors.!Deras!
språk,!situationer!och!miljöer!behandlas!i!framställningen!i!narrativ!form.!!

Det! är! i! alla! fall! anledning! att! påpeka! att! det! finns! en! fara! med! att!
använda! prototyper! av! det! slag! som! framläggs! här.! Bakom!de! prototypiska!
konstruktionerna!döljer!sig!en!mångfald!av!nyanser,!både!i! fråga!om!sociala!
förhållanden! i! staden! och! i! fråga! om! språkliga! praktiker,! som! döljs! av! det!
prototypiska.!Prototyperna!kan!däremot!bidra!med!att!ge!en!överskådlig!bild!
av! hur! grupper,! sociala! omständigheter! och! situationer! är! kopplade! till!
användningen!av!slang!på!svenska!i!Helsingfors!under!olika!tider.!!

!

Slang!i!Helsingfors!fram!till!tiden!kring!sekelskiftet!1900!!
I!början!av!1800Ktalet!var!Helsingfors!en!småstad!med!under!4!000!invånare!
(Waris!1950!s.!11).!Waris!(1950)!skriver! i!en!översikt!över!stadens!historia!
fram!till!1900!att!staden!var!tämligen!perifer!i!det!svenska!riket,!men!att!fästK
ningen!Sveaborg! som!sedan!mitten!av!1700Ktalet!byggdes!på!öarna!utanför!
staden! skapade! ett! ständigt! växande! behov! av! arbetskraft,! material! och!
service.!Enligt!Waris!(a.a.)!var!Helsingfors!tack!vare!fästningsverket!en!viktig!
hamnstad!och!handelsknutpunkt,!men!också!ett!viktigt!militärt! centrum! för!
den!svenska!kronan.!Man!kan!säga!att!staden!växte!i!såväl!storlek!som!betydK
else!i!takt!med!bygget!på!Sveaborg,!och!nya!invånare!flyttade!in!just!precis!på!
grund!av!den!framväxande!befästningen!och!hela!det!manskap!den!förde!med!
sig.! Största! delen! av! stadens! befolkning! var! svenskspråkig.! Stadsmiljön! vid!
denna! tid!präglades!av! låga! trähus,!många!av!dem! i!dåligt! skick.!Bara! i!den!
allra!innersta!stadskärnan!hade!några!ståtligare!stenhus!rests!under!de!sista!
decennierna!av!1700Ktalet.!

År!1808!erövrade!Ryssland!Helsingfors!och!fästningen!Sveaborg!kapituK
lerade.!Waris!(a.a.)!beskriver!hur!omkring!en!fjärdedel!av!stadens!bebyggelse!
senare! samma! år! förstördes! i! en! brand! och! konstaterar! att! detta! lämnade!
utrymme! och! behov! för! nybyggnation.! Ryssland! vann! kriget! mot! Sverige!
1809!och!övertog!därmed!Finland!som!blev!ett!storfurstendöme! i!det!ryska!
riket.!Några!år!senare,!1812,!beslutade!tsaren!göra!Helsingfors!till!huvudstad!
i! storfurstendömet,! och! i! och! med! det! fattade! också! tsaren! beslut! om! att!
centrum!av! staden! skulle! förnyas! och! byggas! upp! (Waris! 1950! s.! 164).! För!
detta! ändamål! anställdes! arkitekten! Carl! Ludvig! Engel,! som! planerade! och!
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övervakade!bygget! av! empirekvarteren!kring!Senatstorget.!Efter! att! landets!
enda! universitet,! Kungliga! Akademien! i! Åbo,! några! år! senare! brann! ner!
beslutade!tsaren!även!att!universitetet!skulle!flytta!till!den!nya!huvudstaden.!
Därigenom!kom!Helsingfors! från!1828!att!bli! landets!enda!universitetsstad.!
En! viktig! följd! av! upprustningen! av! de! centrala! kvarteren! och! flytten! av!
universitetet!till!staden!blev!att!en!allt!större!grupp!högborgerliga!och!adliga!
tog!sin!boning!i!staden.!(Se!Waris!1950!s.!19–21;!Hietala!&!Helminen!2010!s.!
21–24.)!!

!

!
Bild(1:(Plan%af%Helsingfors%jemte%omgifning%utarbetad%1876%av%C.H.%Nummelin.!!

(Helsingfors!stadsarkiv!2013.)!
!

Under! hela! 1800Ktalet! ökade! stadens! befolkning! kraftigt,! tidvis! nästan!
explosionsartat.!I!och!med!att!en!järnvägsförbindelse!till!Tavastehus!anlades!
1862!blev!Helsingfors!också! en!viktig! knutpunkt! för!handel! inåt! landet!och!
industrialiseringen!kom!igång,!vilket! ledde!till!ett!nytt!behov!av!arbetskraft.!
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Fram!till!1875!hade!invånarantalet!ökat!till!nästan!30!000!och!redan!tjugo!år!
senare!var!antalet!uppe! i!omkring!70!000.! Stadens!multikulturella!karaktär!
hade!också!utvecklats!i!och!med!det!ryska!styret!och!alla!de!ryska!militärer,!
administratörer!och!handelsmän!som!det!förde!med!sig!till!staden.!(Se!Waris!
1950!s.!11.)!

På!kartan! från!1876!på!bild!1!kan!man!se!stadens!centrum!som!bildar!
ett! planlagt! rutnät.! Norr! om! de! systematiskt! planerade! kvarteren! ser! man!
bebyggelse!och!vägar!som!inte!följer!planen!för! innerstaden.!Det!är! i!de!här!
norra!delarna!som!inflyttningen!är!störst!och! i!de!här!delarna!som!nya! tvåK!
och! flerspråkiga! arbetarbostadsområden! växer! upp! i! rask! takt.! Järnvägen!
som!kommer!in!norrifrån!delar!dessutom!områdena!i!en!östlig!del,!med!bl.a.!
Berghäll!och!Sörnäs,!och!en!västlig,!med!Tölö.!Under!1900Ktalet!kommer!den!
indelningen!att!få!en!allt!större!social!betydelse.!!

!
Hanna%

Den!första!konstruerade!prototypiska!slangtalaren!kommer!från!en!borgerlig!
stadsmiljö!inne!i!stadens!centrum.!Det!är!16Kåriga!Hanna.!Hon!går!i!Svenska!
Fruntimmersskolan!tillsammans!med!sju!andra!flickor!i!samma!ålder.!Hanna!
är! en! av! två! systrar! i! en! högborgerlig,! rätt! förmögen! svenskspråkig! familj!
bosatt! i!den!absoluta!stadskärnan.!Hanna!är!språkkunnig!och! talar!svenska,!
tyska,! franska!och!en!del! latin.!Genom!familjens!köksa!och!chaufför!har!hon!
också! kommit! i! kontakt! med! finska! och! ryska,! men! hon! använder! inte!
språken!själv2.!!

Hannas! umgänge! försiggår!mest! inomhus.! Hon! träffar! sina! väninnor! i!
skolan!och!ibland!hemma!hos!någon,!men!då!oftast!under!uppsikt!av!vuxna.!
För!hennes!del!handlar!utomhusvistelser!snarast!om!promenader!eller!caféK
besök! i! stadskärnan.! I! den! mån! Hanna! och! hennes! vänner! använder! slang!
sker! det! inom! gruppen! av! väninnor,! inte! med! andra! jämnåriga! i! staden.! I!
samtal!med!familjen!eller!äldre!personer!använder!Hanna!aldrig!slang.!Detta!
återspeglas! även! i! slangordförrådet.! Hannas! slangordförråd! är! smalt! och!
tydligt! kopplat! till! de! aktiviteter! som!hör! till! flickornas! skolvärld,! till! deras!
umgängesformer! och! till! Helsingfors! som! livsmiljö.! Man! kan! utgå! från! att!
Hanna! har! en! parallell! bland! pojkar! i! samma! ålder! och! bland! lite! äldre!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
2!Uppgifterna!om!flickors!slanganvändning!har!hämtats! i!ett! flertal!dagstidningsinlägg!där!
kvinnliga!skribenter!beskrivit!och!exemplifierat!sitt!informella!språkbruk!under!ungdomsK
åren!(se!källförteckningen! i!Forsskåhl!2002!s.!110)!och! får!stöd!även! i!Svenska! litteraturK
sällskapets!samling!SLS!2041.!En!sverigesvensk!senare!parallell!presenteras!i!Kotsinas!verk!
Vrålbedårisk!från!1994.!
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studerande,!men!materialet!(bl.a.!SLS!165;!FMK!199;!Berg!1924)!för!en!sådan!
prototyp!behöver!ytterligare!kompletteras!med!uppgifter!om!hur!slangorden!
användes.!

Slangorden! som! Hanna! och! hennes! vänner! använder! är! i! regel!
svenskklingande.! Undantag! utgör! ord! från! latin,! franska! och! tyska! som! de!
gärna!blandar!in!i!sin!standardnära!svenska!i!informella!samtal!sinsemellan.!
Hanna! och! hennes! gelikar! talar! om! alga3,% arra,% uppis% [algebra,! aritmetik,!
uppsats],%kvastis%[skolans!vaktmästare],%förmis%och!eftis%[förmiddag!och!efterK
middag],% vara% tjänis%med% någon% [vän! med],% blamage% [pinsamt! misstag]! och!
fläskis![tjock!person].!Hanna!har!slangvarianter!med!svenskt!uttal!av!namn!på!
orter! i! staden:! Fruntis% [Fruntimmersskolan],% Espis% [Esplanaden]! och% Bullan%
[flickskolan!på!Bulevarden].!

Från! 1870Ktalet! fram! till! de! första! decennierna! på! 1900Ktalet! växer!
staden!kraftigt.!Det!är!särskilt!områdena!norr!om!stadskärnan!som!byggs!ut!
då!det!behövs!bostäder!för!alla!de!arbetare!som!flyttat!in!i!staden!på!jakt!efter!
anställning.!År!1900!har!invånarantalet!i!staden!nästan!nått!100!000.!TjugoK
fem! år! senare! är! invånarantalet! uppe! i! mer! än! det! dubbla,! drygt! 200!000!
(Boendet!i!Helsingfors!1950–2004,!2007!s.!3).!På!grund!av!den!stora!befolkK
ningsökningen!har! staden!också!gått! från!en!svenskspråkig!majoritet! till! en!
finsk.! De! nyinflyttade! svensktalande! kommer! från! kringliggande! och! österK
bottniska! socknar! och! talar! alltså! svensk! dialekt.! Likaså! kommer! de!
nyinflyttade!finsktalande!från!rurala!områden!och!talar!alltså!finsk!dialekt.!!

!
Kalle%

Följande!slangtalarprototyp!från!tiden!kring!sekelskiftet!är!Kalle,!14!år.!Han!
hör! till! de! första! generationerna! som! föds! och! växer! upp! i! Helsingfors! nya!
arbetarstadsdelar.!Han!bor!–!under!den!finska!s.k.!HesaKslangens!tidiga!guldK
ålder! (Paunonen!2000!s.!17)!–! i!ett!av!de!nya!arbetarkvarteren! i!Berghäll,! i!
nordöstra!utkanten!av!staden.!Hans!föräldrar!har!inget!gemensamt!språk!då!
hans! dialekttalande!mamma! är! från! det! svenska! Sibbo! och! pappan! från! en!
socken! i! Tavastland! som! är! helfinsk! (jfr! Tuomi! 1991! s.! 30–31,! Turpeinen!
2002!s.!62).!Familjen!är!fattig,!med!en!sjuklig!och!sedermera!alkoholiserad!far!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
3!Slangordens! ortografiska! former! i! artikeln! är! valda! utifrån! den! mest! frekvent! belagda!
formen.!De! är! alltså! sådana! som!äldre!och!nutida! slangtalare! själva!har!uppgivit.! Slangen!
har! ändå! ursprungligen! inte! varit! något! de! skrivit,! utan! de! ortografiska! formerna!måste!
betraktas! som! efterkonstruktioner.! Ibland! verkar! de! bygga! på! uttal,! ibland! på! standardK
språkliga!skrivna!former.!Ordet!alga!exempelvis!torde!ha!uttalats!alja,%men!har!hämtat!sin!
stavning!från!det!skrivna!språket.!
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och! fem!barn.!Därför! är!Kalle! tvungen! att! arbeta,! firabla% [arbeta! extra],! vid!
Sörnäs! snickeri! fem! dagar! i! veckan,! vilket! leder! till! att! hans! skolarbete!
kommer! på! undantag.! I! en! historik! över! folkskolväsendet! i! Helsingfors! beK
skriver!Somerkivi!(1979!s.!87–94,!400–405)!utbildningssituationen!i!staden!i!
början!av!1900Ktalet!och!visar!hur!det!särskilt!i!arbetarkvarteren!förekom!att!
unga!pojkar!var! tvungna!att! avbryta! sin! regelbundna! skolgång! för! att!bidra!
till! familjeförsörjningen.! Då! Kalle! är! ledig! rör! han! sig! helst! utomhus! och!
umgås! med! andra! unga! pojkar! från! hemkvarteren! med! motsvarande!
hemförhållanden!(jfr!Waris!1973).!

Kalle! talar! svensk! och! finsk! dialekt! hemma! och! mestadels! slang! i! sitt!
umgänge!utanför!hemmet.! Föräldrarnas!dialekter!vill! han!på! sätt! och!vis! ta!
avstånd! från!genom!att!de!är!kopplade! till! en!rural! identitet! som!Kalle! som!
infödd!stadspojke!gärna!vill!komma!ifrån!(Paunonen!2006!s.!251,!2007!s.!34).!
Genom! att! Kalles! skolarbete! inte! är! regelbundet! lever! han! största! delen! av!
sitt! liv! i! en! informell,! muntlig! umgängeskultur! med! två! eller! tre! språk!
(svenska,!finska!och!ryska)!ständigt!närvarande.!Det!gör!hans!språkbruk!rätt!
öppet!för!influenser!från!olika!håll!(Tuomi!1991!s.!30–31;!Paunonen!1989!s.!
590–592).!Hans! och! kamraternas! slang!utvecklas! till! ett! slags! lingua! franca!
med!ord! som!är! gemensamma! för! finsktalande!och! svensktalande!barn!och!
unga! i!grannskapet,! främst!pojkar!och!unga!män,!med!inslag!också!av!ryska!
(för! utförliga! beskrivningar! se! t.ex.! Paunonen! 1989;! 2006;! 2007;! Nyholm!
1989!s.!9–13).!Svenskan!som!är!mammans!språk!har!också!blivit!Kalles!starkK
are!språk,!och!när!han!talar!slang!använder!han!ofta!svensk!dialekt!som!ramK
språk!för!de!gemensamma!slangorden!(jfr!t.ex.!Paunonen!2007!s.!33).!!

Kalles!slang!skiljer!sig!på!flera!punkter!från!Hannas:!Den!är!mer!öppen!
för!novationer!och!utvecklas!därmed!snabbare!än!Hannas!rätt!välavgränsade!
skolslang!(jfr!SLS!165!med!FMK!199!och!Wessman!1994;!Waris!1973!s.!103–
104;!Paunonen!2006!s.!242–251).!Den!tar!mindre!hänsyn!till!standardspråkK
liga!normer!och!språkliga!gränser!än!Hannas!slang,!och!den!innebär!inte!ett!
särskilt,! expressivt! alternativ! för!Kalle,! så! som!Hannas! slang! gör! för! henne.!
Slangorden! är! helt! enkelt! en! del! av! Kalles! vanliga! språkliga! repertoar! vid!
sidan!av!dialekterna!i!hemmet.!Dessutom!är!slangen!i!Kalles!omgivning!inte!
ett! lika!distinkt! situationsK! eller! åldersrelaterat! fenomen!som!Hannas! slang,!
utan!slangorden!kan!komma!in!såväl!i!arbetsgemenskapen!på!snickeriet,!som!
med!kamrater!(Paunonen!1989!s.!591–592)!och!t.o.m.!när!föräldrarna!–!eller!
fadern! –! är! närvarande,! även!om!de!kanske! inte! förstår! eller! accepterar!de!
nya!slangorden!(jfr!Paunonen!2006!s.!242,!2007!s.!14–15).!Att!så!är!fallet!kan!
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kopplas!till!det!faktum!att!Kalle!lever!i!en!språkmiljö!där!blandningen!av!olika!
dialekter!och!språk!förekommer!överallt,!vilket! innebär!en!avsaknad!av!den!
slags! stabila! normer! för! t.ex.! fonologi! och! morfologi! som! enspråkiga! och!
standardnära!språkmiljöer!bär!med!sig!(Paunonen!1989!s.!591–592).!Värt!att!
påpeka!är!att!Kalles!slang!primärt!används!av!pojkar!och!unga!män,!även!om!
kvarterets!flickor!förstår!slangorden!(jfr!Paunonen!2007!s.!14).!

Kalles! slang! är! präglad! av! de! rådande! omständigheterna! i! hans! hemK
kvarter.! I! de! trångbodda! kvarteren! i! Berghäll! bor! finsktalande,! svenskK
talande!och!rysktalande!ofta!i!ett!och!samma!hushåll.!Boendeförhållandena!i!
stadens!fattiga!arbetarstadsdelar!kring!sekelskiftet!har!bland!annat!beskrivits!
av!Tuomi!(1991!s.!8–38).!Bostäderna!kring!gården!där!Kalle!bor!är!små,!ett!
rum! för!upp! till! åtta!personer,!och!de!hygieniska!omständigheterna!är!usla:!
inget! rinnande! vatten,! utedass! och! den! enda! matlagningsmöjligheten! är!
kaminen! som! också! värmer! upp! rummet! där! familjen! bor.! Grannarna! har!
blivit!tvungna!att!ta!in!en!rysk!inneboende!i!den!redan!trånga!bostaden!för!att!
klara!hyran.!Det!här!får!bland!annat!den!följden!att!Kalle!och!hans!kamrater!
framför!allt!umgås!utomhus.!!

I!Kalles! liv! finns!det! inte!mycket!behov! för! standardiserat!eller! skrivet!
språk,! vid! sidan! av! skolans! lektioner.! Kalle! har! ingen! särskild! respekt! för!
spurgunas! [borgarnas,! FMK! 199]! standardnära! svenska! utan! talar! stolt! sin!
egen!varietet!(skriftliga!uppgifter!av!Janzon!1997).!Attityden!kan!kopplas!till!
de!klassmotsättningar! som!nådde! sin!kulmen! i! inbördeskriget!1918,!där!en!
klar! frontlinje! kom! att! gå! vid! Långa! bron,! d.v.s.! bron! som! förband! arbetarK
stadsdelarna! i! nordost!med! den! borgerliga! stadskärnan! (Paunonen! 2007! s.!
11–12).!!

Kalle!och!hans!gelikar!tycker!att!de!nya!stadsdelsgängens,!schackens,!ord!
och!formuleringar!har!status!(Paunonen!1989!s.!589).!Pojkarna!som!hör!till!
schacken!är!tuffa,!och!sådan!skulle!han!också!vilja!vara.!Steget!är!inte!långt!till!
att! plocka! upp! ord! han! hör! gängen! använda.! Kalles! och! gängens! slangordK
förråd! speglar! den! fattigdom,! ohälsa! och! de! levnadsvanor! som!hör! till! varK
dagen!i!de!här!delarna!av!staden.!Men!Kalle!har!också!ord!för!händelser!och!
t.ex.!lekar!som!liknar!den!borgerliga!pojken!Haralds!(se!nedan).!Ord!som!hör!
till! Kalles! slang! är 4 !friidu,% brallis% [flicka],! kunde% [pojke],% burgu/spurgu%
[borgare],!flạtare%[flatlöss],%todis%[tordyvel],%flinda%[flaska],!i"flạ̈nän%[berusad],%
breckis% [inbrott],! krạgas% [bråka],! stọge% [tåg],% kliffa% [livat,! roligt],! fịgeli% [fiol],!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
4 !Kortstavighet! markeras! här! och! framöver! i! texten! med! en! punkt! under! den! korta!
stavelsen.!
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knạbe% [knapp,! används! även! av!Harald,! beskriven! nedan],% klitsare% [källare],!
strịbare% [strömming],!dọ̈fä% [lukt]! och% baidu% [badhus,! bastu].! Även! namn! på!
orter! i!staden!delar!Kalle!delvis!med!innerstadens!borgarpojkar,!men!finska!
uttalsformer!är! lika!vanliga! som!svenska:!Hẹsa%[Helsingfors],!Krụna%[KronoK
hagen]!och!Sörkka%[Sörnäs].! (Se!FMK!199;!Forsskåhl!2002;!Wessman!1994;!
slangordsförteckning!av!Edvard!Janzon.)!

!
Harald%

Den! tredje! prototypiska! slangtalaren! är! Harald! som! på! 1910Ktalet! är! 13! år!
gammal.!Han!går!i!en!av!stadens!svenska!skolor!för!pojkar.!Harald!och!hans!
familj! kan! räknas! som! borgarskap,! men! bor! i! utkanten! av! den! borgerliga!
stadskärnan!i!en!trävilla!strax!söder!om!stadens!centrum.!Då!Harald!umgås!i!
skolan! och! hemma,! med! familjen! och! familjens! bekanta! talar! han! en!
standardnära! finlandssvenska.!Familjen!är! inte!direkt! fattig,!men! inte!heller!
särskilt! förmögen.!Haralds! far!är!visserligen!handelsman,!men!hans!affär!är!
relativt! liten! och! inte! särskilt! lukrativ.! Harald! umgås! mest! med! svenskK
språkiga!kamrater!från!skolan!och!hemkvarteret.!!

Harald!och!hans!kamrater!har!genom!äldre!bröder!och!kamrater!plockat!
upp! ett! antal! relativt! väletablerade! och! allmänt! använda! svenska! slangord!
kopplade! till! skolvärlden.!Slangorden! inom!det!här! semantiska! fältet!är! rätt!
stabila!och!har!använts!redan!av!åtminstone!en!tidigare!generation,!vissa!av!
orden!sannolikt!längre!än!så!(s.k.!skolpojksslang,!se!t.ex.!SLS!165,!Berg!1924).!
Just!de! skolrelaterade! slangorden!delar!Harald!med!de! flesta!andra! svenskK
talande! barnen! i! stadskärnan.! Sådana! slangord! är! skọle% [skola],% kraba%
[skolka],! fạtiråttor% [elever! i! fattigkvarterens! skolor],! knạbe% [knapp],% eldis%
[eldsvåda],%firre%[fisk],%krakél%[bråk],%tissika%[tio!mark]!och%loda%[springa]!(SLS!
165;!Wessman!1994).%Värt!att!notera!är!att!flera!av!de!här!orden!är!de!samma!
som!har!använts!av!skolpojkar!i!Stockholm!under!samma!tider,!t.ex.!loda!och!
krakél! (Kotsinas! 1996).! Pojkarna! använder! också! informella! slangförkortK
ningar!för!namn!på!orter!i!staden:!Hẹsa%[Helsingfors],!Họ̈gis%[Högholmen]!och%
Brunsan%[Brunnsparken]!(FMK!199).!

!Efter!skoldagen!rör!sig!pojkarna!ofta!fritt!i!stadskärnan!och!kanterna!av!
den!och!ser!vad!som!är!på!gång,!kanske!leker!de!och!spelar!boll!eller!kula.!Det!
faktum!att!de!rör!sig!utomhus!och!umgås!utan!övervakning!av!vuxna!ger!dem!
möjlighet!att!utveckla!nya!språkliga!former.!

Längre! bort! från! stadskärnan! rör! sig! Harald! och! hans! vänner!med! en!
viss!försiktighet!men!också!nyfikenhet.!Där!finns!de!nya!arbetarstadsdelarna,!
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som!pojkarna!upplever!som!delvis!farliga!och!förbjudna,!men!också!lockande.!
Då!Harald!och!hans!kamrater!rör!sig! i!staden!träffar!de!på!personer!från!de!
växande! arbetarstadsdelarna,! personer!med! annan! språklig! bakgrund,! rysk!
eller!finsk,!eller!personer!som!talar!finlandssvensk!dialekt!(jfr!Tuomi!1991!s.!
30–31).!!

Efter!hand!snappar!pojkarna!upp!nya!ord!och!uttryck!och!dessa!språkK
liga! intryck!börjar! lämna!spår! i!de!slangord!Harald!och!vännerna!använder.!
Den! utomhusmiljö! där! Harald! och! hans! vänner! utvecklar! sitt! informella!
slangspråk!är!fylld!av!aktiviteter,!händelser,!personer!och!föremål!för!vilka!de!
behöver! nya! ord.! Han! och! hans! gäng! vidareutvecklar! alltså! sin! etablerade!
skolpojksslang! utifrån! sina! gemensamma! upplevelser! utomhus.! Det! nya!
bygger! på! sådant! som! pojkarna! hört! bland! annat! av! slangtalare! som!Kalle,!
sådant! som!de! lånar!eller!omvandlar! så!att!det!passar!deras! språkbruk!och!
behov.!!

Språkligt! har! största! delen! av! Haralds! slangord! svensk! bakgrund! och!
används!i!former!som!anpassats!till!svenskan!–!alla!pojkarna!i!kamratkretsen!
är! svenskspråkiga! –!men! efterhand! som! han! och! hans! kamrater! kommer! i!
kontakt!med!finska!och!ryska!personer! från!utkanten!av!den!borgerliga!och!
svenska! stadskärnan! utökas! mängden! slangord! som! visar! på! kontakt! med!
finska!och!ryska.!För!Harald!och!hans!vänner!är!de!ryska!gatuförsäljarna!eller!
de! svenska! och! finska! arbetarpojkarna,! som! de! träffar! på! t.ex.! nere! vid!
stadens! stränder! annorlunda! och! spännande,! och! det! leder! dem! till! att!
snappa!upp!ord!och!uttryck!de!hör!dem!använda,!t.ex.!lafka%för!skumma!(ofta!
ryska)!handelsbodar,!eller!sälle!för!pojke!(SLS!165).!!

Harald!representerar!en!grupp!slangtalare!i!staden!som!för!samman!en!
äldre!svenskbaserad!skolpojksslang!och!de!nya!slangformer!som!skapas!i!den!
språkkontaktsituation! som! uppstår! när! staden! växer! explosionsartat! kring!
sekelskiftet! och! nya! arbetarstadsdelar! växer! upp! i! utkanterna! av! staden!
(utförligt!beskriven!av!Paunonen!2006;!2007).!!

Harald,!Hanna!och!Kalle!representerar!tre!olika!världar!i!en!och!samma!
stad! och! detta! återspeglar! sig! också! i! deras! slangvarieteter.! Genom! att! de!
lever! olika! liv! och! upplever! olika! saker! har! de! också! olika! slangord.! Deras!
slangordsförråd!speglar!deras!verklighet,!men!fungerar!också!som!medvetna!
och! tydliga! gruppmarkörer.! Harald! utgör! ett! slags! brobyggare! och! genom!
honom! och! hans! senare! gelikar! sprider! sig! slangnovationerna! från! Kalles!
värld!med!åren!till!slangtalare!i!den!borgerliga!stadskärnan!(Paunonen!2007!
s.! 14–15).!Men! även! om! en! pojke! som!Harald! hade! kommit! i! kontakt!med!
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Kalles! värld! skulle! han! ändå! inte! omedelbart! ha! tagit! till! sig! allt.! Ord! som!
strịbare,% burgu%och! klitsare! kommer! inte! in! i! hans! slang! med! en! gång.! Det!
finns!en!viss!intern!social!kontroll!både!från!borgerligt!håll!och!från!arbetarK
håll!(jfr!Paunonen!2007!s.!14–15;!skriftliga!uppgifter!av!Edvard!Janzon).!Man!
använder!inte!utan!vidare!ord!som!inte!hör!till!koden!för!den!egna!gruppen,!
även!om!man!eventuellt!känner!till!dem.!Detta!kommenteras!bland!annat!av!
informanter! från! Helsingfors! som! besvarat! Svenska! litteratursällskapets!
frågebrev! om! slang! (SLS! 2041).!Det! att! de! två! slangvarianterna! (Kalles! och!
Haralds)!med! tiden!blev! allt!mer! lika!varandra!och!efter!hand! flöt! ihop!var!
något!som!skedde!gradvis.!

!

Staden!växer!efter!krigen!!
Krigsåren! kom! att! bli! en! vändpunkt! i! Helsingforsslangens! historia.! Under!
krigen! var! många! unga! män! ute! vid! fronten! och! staden! så! hårt! ansatt! av!
kriget! att! tidigare! slangtalande! grupper! skingrades.! Efter! vinterK! och! fortK
sättningskrigen! var! förändringarna! i! staden! åter! stora.! Flera! kringliggande!
köpingar! och! socknar! införlivades!med!Helsingfors! vars! befolkning!därmed!
växte:!År!1950!var!invånarantalet!i!staden!uppe!i!nästan!360!000!(Boendet!i!
Helsingfors! 1950–2004,! 2007! s.! 8).! Av! dessa! utgjorde! de! svenskspråkiga!
knappt!20!%!(Somerkivi!1979!s.!96).!Det!blev!samtidigt!allt!vanligare!att!folk!
flyttade!runt!inom!staden.!En!ny!våg!av!inflyttning!tog!fart,!bland!annat!p.g.a.!
evakueringen! av! tidigare! finska! områden! som! vid! krigsslutet! hade! blivit!
ryska.!Invånare!som!hade!extra!utrymme!i!sina!hem!blev!t.ex.!tvungna!att!ta!
emot! evakuerade! som! hyresgäster.! Särskilt! för! den! svenskspråkiga! befolkK
ningen! började! den! strikta! tudelningen! i! borgerlig! stadskärna! och! arbetarK
klassperiferi! luckras! upp! och! Långa! brons! funktion! som! social! gränslinje!
började!minska.!En!viktig!orsak! till!detta!var!att!de!svenskspråkiga! i!staden!
efter! kriget! utgjorde! en! rätt! utspridd! minoritet,! vilket! bland! annat! fick! till!
följd!att!det!svenskspråkiga!skolnätet!var!klart!glesare!än!det!finska!och!barn!
från! olika! delar! av! staden! samlades! i! de! svenskspråkiga! skolor! som! fanns,!
oberoende!av!klasstillhörighet! (Somerkivi! 1979! s.! 100;! SLS!2041).!Helt! och!
hållet!suddades!ändå!inte!klassgränserna!ut,!men!en!viss!kontakt!och!rörelse!
mellan!klasserna!blev!möjlig!(Turpeinen!2002!s.!59–62).!
!
% %
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Anita%och%Kurre%

I!den!rådande!tidsandan!lever!de!två!följande!slangtalarna:!Anita!och!Kurre.!
Anita!kommer! från!en!helsvensk! familj!där!pappan!är! lägre! tjänsteman!och!
mamman!sekreterare.!Hon!har!vuxit!upp!strax!norr!om!Långa!bron.!Hon!är!
den!första!i!släkten!som!beslutat!ta!en!akademisk!examen!efter!att!hon!klarat!
gymnasiet.!Hon!går!i!skola!i!Tölö,!nordväst!om!den!gamla!stadskärnan.!Tölö!
har!sedan!sekelskiftet!utvecklats!i!en!annan!riktning!än!Berghäll!och!Sörnäs,!
och! är! kring! 1950Ktalet! en! borgerligt! präglad! stadsmiljö! (Turpeinen! 2002!
s.!94,! 112–113).! Till! den! svenska! skolan! i! Tölö! kommer! däremot! barn!med!
varierande! bakgrund,! även! om! Anita! har! få! klasskamrater! som! liksom! hon!
bor!i!de!traditionella!östra!arbetarstadsdelarna,!norr!om!Långa!bron.!

På! en! konsert! i! Brunnsparken! i! södra! Helsingfors! träffar! Anita! Kurre.!
Kurre! bor! i! den! högt! ansedda! stadsdelen! Ulrikasborg.! Hans! finskspråkiga!
pappa! stupade! under! kriget! och! hans! mamma,! som! kommer! från! en! högK
borgerlig,! förmögen! familj,! är! lärarinna! i! privatskolan! Lärkan.! Efter! kriget!
blev!Kurre!och!hans!mamma!tvungna!att!ta!emot!två!inneboende,!flyktingar!
från!Viborg.!De!var! flerspråkiga!med! finska! som!starkaste! språk,!men! lärde!
sig!snabbt!bättre!svenska!medan!de!bodde!hos!Kurres!mamma.!Kurre!tycker!
själv!att!han!är!tvåspråkig,!men!hans!svenska!är!starkare!än!finskan!och!han!
har!gått!i!den!ansedda!svenska!pojkskolan!Norsen!nära!hemmet.!

Anita!och!Kurre!blir!ett!par!och!upplever!tillsammans!den!nya!ungdomsK
kulturen! som!kommer! in!med!musik,! dans! och! angloamerikansk! kultur! (jfr!
Nyholm!1989!s.!13–14;!Paunonen!2007!s.!16).!De!har!klart! större! frihet! än!
någon! tidigare!generation! i! stadskärnan!att! röra!sig! i!ungdomsgrupper!som!
de! vill.! De! grupper! de! väljer! att! umgås! med! är! till! största! delen! svenskK
språkiga,! eftersom!umgänget! i! hög! grad!under!den!här! tiden! är! kopplat! till!
skolorna!(SLS!2041).!Därtill!kommer!att!det!finska!och!svenska!skolväsendet!
i!staden!fungerar!separat!sedan!folkskolan!infördes!1921!(Forsskåhl!2002!s.!
106),! vilket! också! med! åren! har! bidragit! till! att! de! svenskspråkiga! och!
finskspråkiga! ungdomarna! umgås! mindre! sinsemellan.! Det! som! har! hänt!
sedan! Haralds! och! Kalles! tid! är! således! att! slangen! tydligare! har! blivit! ett!
ungdomsfenomen!och!att!den!finska!och!den!svenska!slangen!i!staden!delvis!
har!gått!skilda!vägar!(Nyholm!1989!s.!7–8,!12–13,!Paunonen!2007!s.!15).!!

Anita!och!Kurre!använder!många!gamla!slangord!från!tiden!före!kriget,!
framför! allt! svenskklingande! ord.! Deras! slang! är! övervägande! svensk! med!
svenska! böjningsmorfem! och! svensk! fonotax.! Många! av! de! gamla! orden! är!
kopplade!till!fritidssysselsättningar!och!lekar!(fọtis![fotboll]),!men!bland!dem!
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finns! också! gamla! skolrelaterade! ord! som! skọle% [skola]! och! anckare! [hemK
anmärkning].!Finska!ord!och!ord!från!den!gamla!tvåspråkiga!arbetarslangen!
finns!också!med!bland!dessa,!men!ofta!i!försvenskade!former!av!orden:!jeans!
är!farkkur,!en!pojke!kallas!kunde!och!en!flaska!är!en!flinda%(Forsskåhl!2002!s.!
107;!FMK!199).!

Det! som!starkast!präglar!Anitas!och!Kurres! slangordförråd!är!den!nya!
vågen!av!engelska!ord!(Forsskåhl!2002!s.!102,!107).!Särskilt!kommer!det! in!
ord!förknippade!med!fester,!ungdomsmusik!och!ungdomskultur!på!engelska,!
men!i!försvenskade!böjningsK!och!uttalsformer.!Exempel!på!detta!är!bl.a.!gem!
för! fest! [från! engelskans! game],! style,! money! [uttal! och! betydelse! som! i!
standardengelska]!och!skippa![från!engelskans!skip,!hoppa!över].!De!engelska!
orden! ingår! i! den! alltmer! enhetliga! svenska! slangen! i! staden! som! de! flesta!
finlandssvenska!ungdomar!i!staden!känner!till!och!använder.!

En!skillnad!mellan!Kurres!och!Anitas!slanganvändning!är!att!det!framför!
allt! är! Kurre! som! använder! de! mer! vågade! slangorden.! Anita! är! mer!
restriktiv.! Hon! undviker! ord! som! anses! mindre! fina,! t.ex.! gamla! arbetarK
slangord!och!finska!ord,!medan!hon!däremot!gärna!använder!de!nya!engelska!
festrelaterade! orden! (SLS! 2041).! Hennes! slanganvändning! skiljer! sig! från!
Hannas! så! till! vida! att! hon! ändå! använder! slangord! också! utanför! sin!
närmaste!väninnekrets.!!

!

Helsingforsslang!på!2000Ktalet!
Efter!att!ha!följt!Anita!och!Kurre!kring!mitten!av!1900Ktalet!övergår!jag!nu!till!
slangtalare!på!2000Ktalet.!De!huvudsakliga!källorna!för!de!tre!prototyper!som!
framställs! här! är! det! primärmaterial! med! enkäter! och! intervjuer! jag! har!
samlat! in! under! åren! 2007–2012.!De! två! första! prototyperna! som! framstår!
utifrån!materialet!är!Antonia!och!Toni5.!De!är!17!år!gamla!och!går!i!ett!av!de!
fyra! svenska! gymnasierna! i! Helsingfors.! Den! tredje! prototypiska! slangK
användaren!på!2000Ktalet!är!Uffe,!50!år,!som!bor!och!arbetar!i!staden.!

!
Toni%och%Antonia%

De!två!ungdomarna!Toni!och!Antonia!kommer!från!olika!delar!av!staden.!De!
har!också!olika!språklig!bakgrund.!Toni!kommer!från!en!tvåspråkig!familj!där!
finska! är! det! vanliga! umgängesspråket.! Tonis! föräldrar! har! satt! honom! i!
svensk! skola,! men! det! är! egentligen! den! enda! omgivningen! där! han! talar!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
5!Det!kortstaviga!namnet!Toni!är!ett!relativt!vanligt!finskt!pojknamn.!
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svenska.!Han!har! hobbyer! där! han!umgås!med! finskspråkiga! kamrater,! och!
det! finns! nästan! inga! beröringspunkter! mellan! hans! svenska! skolkamrater!
och!de!finska!vännerna!utanför!skolan.!!

Antonias!familj!är!helsvensk.!Antonia!umgås!mest!och!helst!på!svenska!
och! med! svenskspråkiga! vänner,! bl.a.! för! att! hon! inte! känner! sig! alldeles!
bekväm!på!finska.!Hon!har!valt!hobbyer!där!de!flesta!talar!svenska.!Antonias!
hobbykretsar! och! skolkretsar! är! delvis! överlappande! så! att! hennes! svenskK
språkiga! skolkamrater! också! delar! samma! hobbyer! som! hon.! Det! är!
egentligen!bara!i!skolan!Antonia!umgås!på!finska,!och!då!handlar!det!om!att!
det! finns! tvåspråkiga!kamrater! som! ibland!väljer!att! tala! finska,!bl.a.! för!att!
det!är!tufft.!!

Toni! och! Antonia! lever! i! en! stadsmiljö! där! det! bara! finns! enstaka!
svenska! rum! där! svenska! kan! användas! och! används,! för! Antonias! del! de!
valda! hobbyerna! och! skolan,! för! Tonis! del! bara! skolan.! I! kontakter! med!
personer! utanför! de! specifikt! svenska! rummen! i! staden! använder! båda!
vanligen!finska.!Det!finns!också!domäner!där!engelskan!är!det!dominerande!
språket,! t.ex.! konsumerar! de! musik,! film! och! andra! medier! på! engelska.! I!
kommunikation! på! sociala! medier! på! nätet! kan! de! använda! engelska! som!
gemensamt! kommunikationsspråk! för! svenskK! och! finskspråkiga! nätvänner.!
Engelska!är!också!språket!med!den!högsta!statusen!i!ungdomarnas!vardag.!

Svenskans! svaga! ställning! i! det! omgivande! samhället! och! finskans! och!
engelskans!dominans!kan!ses!i!ungdomarnas!slangord!och!slangordsformer.!
(Se! Forsskåhl! 2002! s.! 109.)!Nytt! sedan! slutet! av! 1900Ktalet! är! t.ex.! att! engK
elska!ord!kommer!in!i!slangen!via!finskan,!i!finsk!fonologisk!och!morfologisk!
form,!som!frendi![kamrat]!och!giltsi![från!girl,!flicka]!(a.a.).!

Språkligt!sett!skiljer!sig!Antonias!och!Tonis!slangord!från!varandra.!Toni!
växlar! ofta! och! utan! problem! mellan! svenska! och! finska! och! en! del! av! de!
slangord! han! använder! är! gemensamma! för! språken! även! om! formerna! är!
olika.! Tonis! slang! har! förändrats! sedan!högstadiet! då! den!bestod! främst! av!
finska! ord.! Nu! har! i! stället! engelskan! kommit! in.! Då! han! numera! använder!
finska! ord! handlar! det! mest! om! svordomar! eller! invektiv! som! vittu% [fitta,!
används! som! svordomsartad! partikel],% pälli% [dumbom],! personbetecknande!
ord!som!muija%[flicka],%jätkä%[pojke]!eller!drogrelaterade!ord!som!pilvessä%[’i!
molnen’,!hög]!(se!Forsskåhl!2001).!!

Antonia!växlar!som!sagt!inte!lika!lätt!mellan!språken!som!Toni,!så!sinsK
emellan!talar!de!svenska.!Hon!använder!mest!svenska!och!engelska!slangord,!
men!kan!också!en!del! finska,!några!av!dem!uppfattar!hon!däremot!inte!som!
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finska,! utan! helt! enkelt! som! finlandssvensk! slang,! som! de! standardfinska!
orden! siisti%[snyggt,!bra,! tufft]!eller! tọsi! [verkligt,! förstärkande!adverb].!Hon!
lyssnar! gärna! på! svensk! musik! och! följer! med! sverigesvensk! tv! och! olika!
svenska!damK!och!ungdomstidningar,!vid!sidan!av!all!den!engelska!hon!möter!
över!nätet.!Det!här!har!lett!till!att!hon!också!använder!sverigesvenska!slangK
ord! (värsta,% fett,% stekare)! och!dessa! sprider! sig! i! kamratkretsen! (jfr!Nyholm!
1998).!

Varken!Toni!eller!Antonia!är!riktigt!på!det!klara!med!vilka!slangord!som!
är! svenska! resp.! finska.! Det! beror! på! hur! ordet! låter:! gamla! slangord! från!
svenskan!som!dọka%[supa],!kliffa%[livat,!roligt]!och!fyrk%[pengar]!uppfattar!de!
som! finska! (gruppintervju! om! slang!med! informanter! i! svenskt! gymnasium!
hösten!2009).!Gränsen!mellan!slang!och!standardsvenska!flyter!delvis!ut!för!
dem,!vilket!kan!uttryckas!så!här:!”Ibland!försöker!jag!tala!utan!någo!slangord!
–!men! jag! vet! int! om! jag! lyckas”! (kvinnlig! informant! under! intervju! hösten!
2009).! Då! de! plockar! in! standardord! från! engelska! eller! finska! i! svenska!
kamratsamtal!uppfattar!de!också!det!som!slang!(Forsskåhl!2002!s.!109).!

Särskilt! för! Toni,! men! också! för! Antonia! håller! slang! på! att! flyta! ihop!
med! vardagligt! språk.! Båda! menar! också! att! de! uttrycker! sig! exaktare! på!
slang! än!på! skrivet! standardspråk!och! i! vissa! fall! är! slangorden!deras! enda!
alternativ.! Slang! kan! rätt! obehindrat! användas! med! lärare! och! föräldrar! –!
”nog! fattar! ju! de! också! vad! man! säger”! (manlig! informant! under! intervju!
våren! 2010).! Däremot! godkänner! de! inte! att! föräldrarna! eller! andra! vuxna!
försöker! använda! deras! slangord.! Utomstående! har! inte! rätt! att! använda!
gruppens!slangord.!De!är!wannabes!som!försöker!vara!med!i!en!grupp!där!de!
inte!hör!hemma!(gruppintervjuer!hösten!2009!och!våren!2010).!!

De! semantiska! fält!Tonis! och!Antonias! slangordförråd! täcker! är! i! stort!
gemensamma! för! alla! Helsingforsungdomar! på! 2000Ktalet.! Särskilt! många!
slangord! handlar! om! det! andra! könet,! om! omdömen! och! benämningar! på!
personer!och!föremål!i!ungdomarnas!värld,!om!skolan,!mat,!fester,!sprit,!sex,!
droger!och!internet!(jfr!Forsskåhl!2005!om!slangen!på!1990Ktalet).!

Ord! som! Antonia! och! Toni! anger! som! slangord! är! kärring% [flicka/!
flickvän],% grabbe% [pojke],% polare% [vän],% bailu% [fest],!dọka% [supa],% full% [angivet!
som!slangord!i!43!av!94!enkäter!],%krabbis%[baksmälla],%heittä%veven%[dö],%peya%
[betala],%fyrk![pengar],%cash%[pengar],%muijafrendi%[flickvän],%nerdi%[tönt],%unge%
[barn],%boooring6,!rạna%[springa],%yessss!och%heelt%baa%läppä%[bara!på!skämt].!
Många!slangformer! för!orter! i! staden!har!precis! samma! form! i!både!svensk!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
6!Stavningsformerna!är!ur!det!insamlade!enkätmaterialet!från!åren!2009–2012.!
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och!finsk!slang:!Stocka%[Stockmann],!Grạ̈sa%[Gräsviken]!och!Ịtis![från!finskans!
Itäkeskus,!Östra!centrum].%

!
Uffe%

Den!sista!prototypiska!konstruerade!slangtalaren!är!Uffe,!50!år.!Uppgifterna!
om! honom! som! slangtalare! härstammar! från! de! nämnda! enkäterna! och!
intervjuerna! och! han! representerar! således! Helsingforsungdomars! överK
raskande! enhetliga! uppfattning! om! en! vuxen! som! slangtalare.! Jag! har!
kompletterat! ungdomarnas! beskrivningar! med! egna! erfarenheter! och!
kontrollerat! dem! genom! att! intervjua! åtta! personer! i! den! aktuella! åldersK
gruppen!och!motsvarande!situationer.!En!bredare!och!systematisk!utredning!
härvidlag! återstår! ändå! att! göra.! Uffe! ska! således! ses! som! en! potentiell!
slangtalarprofil!under!konstruktion.!

Uffe!arbetar!som!mellanchef!på!ett!medelstort!företag!i!Helsingfors.!Uffe!
är! svenskspråkig! i! grunden!men! talar! i! vardagen! tre! språk:! svenska,! finska!
och!engelska.!Uffe!har!egentligen!aldrig! slutat! använda!slang.!Under! studieK
tiden! på! 1980Ktalet! var! han! med! i! olika! grupper! och! sammanhang! där! en!
svensk! slang! var! självskriven! och! mycket! viktig! för! sammanhållningen.!
Samma!grupper!har!fortsatt!att!umgås!också!efter!studierna!och!i!umgänget!
spelar!slangen!en!viktig!sammanhållande!roll!(jfr!Nyholm!1989!s.!7–8).!Idag!
blandar! han! oförblommerat! slangord! från! olika! tider! och! de! senaste! tillK
skotten!kommer!via!hans!barn!som!är!i!tonåren.!!

Till!skillnad!från!Toni!och!Antonia!kan!Uffe!utan!svårighet!välja!om!han!
vill!tala!slang!eller!inte,!beroende!på!situationen.!Ändå!finns!det!vissa!slangK
ord!som!också!i!Uffes!värld!har!blivit!det!enda!alternativet,!som!kännykkä!för!
mobiltelefonen.!I!informella!sammanhang!och!då!han!medvetet!vill!skapa!en!
lättsam! eller! informell! stämning! väljer! Uffe! att! använda! slang,! också! på!
jobbet.!Som!chef!talar!han!mest!finska,!men!han!kan!i!de!flesta!sammanhang!
blanda! in!engelska!ord!och!uttryck,! ibland!också!svenska.!När!han!reser! till!
Sverige!är!det!ibland!svårt!för!honom!att!undvika!slang!och!finska!ord7.!!

De! slangord!Uffe! använder!är!delvis! samma!som!Toni!och!Antonia!anK
vänder,!delvis!är!de!slangord! från!hans!egen!ungdom:!kunde,%grabb%[pojke],%
donar% [arbetar,! fixar],% fyrk% [pengar],% polare% [vän],! fọtis% [fotboll],% tjuppa%
[springa],! jọra% [dansa],% birs% [taxi],! dọka% [dricka,! supa],% flindare% [flaska],!
krạpụla% [baksmälla],! skụru% [spårvagn],% läppäre% [laptop],% håksa% [förstå],% helt%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
7!Uppgifterna!om!Uffe!är! sådana!som!har! fått! stöd!av!samtliga!åtta!vuxna! informanter! jag!
har!intervjuat.!
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yees!% [ok,! bra]," Hẹsa% [Helsingfors],! Stọkis8%[Stockmann]! och!Krụnan% [KronoK
hagen].! Det! visar! sig! att! flera! av! orden! är! de! samma! som! Anita! och! Kurre!
använde!i!sin!ungdom,!d.v.s.!omkring!30!år!före!Uffes!ungdomsår.!

Utifrån! enkäterna! och! intervjuerna! insamlade! på! 2000Ktalet! kan! jag!
konstatera! att! gränsen!mellan! olika! svenskspråkiga! slangtalande! grupper! i!
staden!inte!är!särskilt!skarp.!Toni!och!Antonia!umgås!i!sin!vardag!i!flera!olika!
grupper!som!bara!delvis!överlappar!varandra.!Slangorden!följer!med!från!ett!
sammanhang! till! ett! annat.! Slangen! är! inte! längre! bara! ungdomens! språk,!
också! vuxna! använder! slangord.! Då! slang! dessutom! används! generellt! i!
informella! sammanhang,! eller! är! det! enda! alternativet! för! vissa! talare,! kan!
man! säga! att! slangens! expressiva! effekt! har! bleknat.! Skillnaden! mellan!
flickors!och!pojkars!slanganvändning!har!i!stort!sett!försvunnit!och!även!om!
Antonias! och! Tonis! slang! skiljer! sig! från! varandra! är! skillnaderna! mindre!
relaterade!till!kön!än!till!språklig!bakgrund!och!umgängeskretsarnas!språk.!!

!

Sammanfattning:!Helsingforsslang!i!ständig!förändring!
Jag! har! i! den! här! artikeln! presenterat! svensk! Helsingforsslang! och! protoK
typiska! slangtalare! i!Helsingfors! sedan! början! av! 1900Ktalet! fram! till! 2000K
talet.! Genom! att! använda! en! ram! av! sociolingvistiska! och! pragmatiska!
aspekter!har! jag! strävat! efter! att! visa!hur!olika!omständigheter!under!olika!
tider!bidrar!till!att!slangordförrådet,!slangorden!och!ordformerna!förändras.!
Jag! har! i! presentationen! fokuserat! på! talarna! och! försökt! teckna! bilder! av!
typiska! slangtalare! i! början! och!mitten! av! 1900Ktalet! och! i! början! av! 2000K
talet,!och!därigenom!belysa!stadsmiljöer,! sociala!miljöer!och!situationer!där!
svensk!Helsingforsslang!har!använts.!De!sociala!och!pragmatiska!aspekterna!
har!jag!därefter!kopplat!till!slangord!som!finns!belagda!från!de!olika!tiderna!
och!miljöerna.!!

Hur!har!då!den!svenska!Helsingforsslangen!förändrats?!Mitt!svar!måste!
bli!att!den!i!vissa!hänseenden!har!förändrats!mycket!och!i!andra!inte!särskilt!
mycket.! I! slangordförrådet! har! det! naturligtvis! genom! åren! kommit! in! nya!
ord!och!gamla!har!fallit!bort!–!det!är!att!vänta.!Som!jag!har!visat!ovan!är!de!
semantiska! fälten! där! slangord! föds! och! försvinner! i! hög! grad! beroende! av!
slangtalarnas! omvärld.! Kalles! ord! för! sjukdomar,! bristande! hygieniska! förK

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
8%Stokis! är! en! äldre! slangordsform! för! varuhuset! Stockmann! som! fortfarande! används! av!
svenskspråkiga!helsingforsare! födda!på!1960Ktalet! eller! tidigare,!medan! yngre!personer! i!
regel!använder!formen!Stocka,!som!är!gemensam!med!den!finska!Helsingforsslangen.!
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hållanden!och!vissa!maträtter!är!tätt!kopplade!till!hur!och!var!han!levde.!Hans!
matord!och!sjukdomsord!behövs! inte! längre!eftersom!samma!gemensamma!
behov! av! att! tala! om! sådant! inte! längre! finns.! Däremot! behövs! nya! ord! för!
festkulturen!idag,!för!relationer!och!för!all!den!nya!tekniken,!ämnen!som!idag!
är! viktiga! för! slangtalare.! Men! vid! sidan! av! de! här! aktualitetsorden! lever!
många!av!de!tidigare!orden!kvar:!Ord!som!kunde,%fyrk,%krabbis%och!dọka%har!
egentligen!aldrig!försvunnit!ur!den!svenska!Helsingforsslangen.!

När!det!gäller!ordformer!har!en!genomgripande!förändring!skett!genom!
att! hybridformer! kommit! in! i! allt! högre! grad! (Forsskåhl! 2002).! Fram! till!
Kurres!och!Anitas!tid!var!det!mer!eller!mindre!självklart!att!då!matrisspråket!
var! svenska! (eller! svensk! dialekt! i! Kalles! fall)! böjdes! och! uttalades! också!
slangorden!enligt!svenskt!mönster.!Så!är!det!emellertid!inte!längre!(för!utförK
ligare! studier! av! detta! se! Nyholm! 1998;! Forsskåhl! 2005).! Tvärtom! har! det!
blivit! allt! vanligare! med! hybridformer! där! slangtalare! fritt! kombinerar!
morfem!och!fonologi!från!olika!språk!i!ett!och!samma!ord,!i!ett!ord!och!dess!
avledning!eller!i!ett!sammansatt!ord.!

Valet!av!matrisspråk!för!Helsingforsslangen!har!också!förändrats.!Ända!
fram! till! slutet! av! 1900Ktalet! har! det! varit! rätt! självklart! att! finlandssvensk!
slang! talas!på!svenska,!med!svensk!syntax!och!svenska!ord!som!ram!för! inK
skjutna!slangord.!Finlandssvenska!ungdomar!på!2000Ktalet!ser!däremot!inte!
längre!detta!som!en!självklarhet!utan!kodväxling!mellan! finska!och!svenska!
har!nästan!kommit!att!bli!en!del!av!slanganvändningen.!”Slang!är!att!blanda!
finska!och!svenska”,!skriver!en!av!mina!informanter!år!2011.!

Aspekter!som!har!förändrats!mycket!är!också!vilka!som!talar!slang!och!
vilka!situationella!villkor!som!styr!användningen!av!slang.!I!början!av!1900K
talet! fanns!strikta!konventioner! för! i!vilka!situationer!slang!ens!var! tänkbar!
och! i! vilka! inte,!men! ju! friare! kontexten! för! umgänget! var! desto! större! utK
rymme! fanns! det! för! slanganvändningen,! vilket! präglar! exempelvis! Kalles!
slang!sett!i!relation!till!Hannas.!På!1950Ktalet!blev!Helsingforsslangen!ett!rätt!
enhetligt! sätt! för! finlandssvenska! ungdomar! i! staden! att! tala! sinsemellan! i!
mindre!formella!sammanhang.!Slang!var! inte! längre!ett! lågspråk!kopplat!till!
lågstatus!eller! till! skolpojkar! (Nyholm!1989! s.! 7,! 12;!Paunonen!2007! s.! 16).!
Däremot! fanns! det! fortfarande! under! den! här! tiden! kvar! en! viss! skillnad!
mellan!pojkar!och!flickor!så!att! flickorna!visserligen!kände!till!alla!slangord,!
men!de!var!klart! försiktigare!med!att!använda!vissa! slangord,! särskilt! inom!
mer!tabubelagda!områden!(SLS!2041).!Slanganvändning!hade!alltså!på!1950K
talet! fortfarande!en!social! laddning!som!gjorde!att! flickor!och!pojkar! förhöll!
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sig!olika!till!den.!På!2000Ktalet!har!ramarna!för!slanganvändningen!däremot!
blivit! allt! lösare.! Idag! använder! såväl! flickor! som! pojkar,! såväl! unga! som!
vuxna!slang,!och!situationerna!där!slang!används!och!är!accepterad!blir!allt!
fler.!Samtidigt!tyder!enkätsvar!och!intervjusvar!på!att!finlandssvenska!slangK
användare!i!Helsingfors!idag!just!på!grund!av!den!allt!mer!utbredda!användK
ningen! av! slang! inte! längre! uppfattar! slangen! som!ett! expressivt! alternativ.!
Slangartat!språk!är!helt!enkelt!det!enda!många!unga!använder!och!verkligen!
upplever!sig!behärska.!!

Jag! kan! sammanfattningsvis! konstatera! att! den! svenska! HelsingforsK
slangen! har! förändrats! över! de! senaste! 110! åren,! i! tät! förbindelse!med! det!
omgivande! samhället.! Detta! är! snarast! att! betrakta! som! ett! universellt!
fenomen,!med!paralleller!bl.a.!i!sverigesvensk,!brittisk!och!amerikansk!slang,!
beskrivna!bland!annat!av!Kotsinas! (1994;!1996),!Partridge! (1970)!och!Eble!
(1996).!Det!specifika! för!Helsingforsslangen!är!språkkontaktsituationen!och!
språkblandningen!i!staden!som!har!utgjort!centrala!slanggeneratorer.!!

Avslutningsvis! vill! jag! kommentera! valet! att! presentera! slangbrukarK
mönster! i!Helsingfors!genom!konstruerade!prototypiska!slangtalare.!Hanna,!
Kalle,!Harald,!Anita!och!Kurre!samt!Antonia,!Toni!och!Uffe!döljer!bakom!sig!
en! mångfald! och! komplexitet! som! inte! kommer! fram! i! framställningen.!
Medan!den!finska!Helsingforsslangens!historia!har!utforskats!och!behandlats!
både! djupgående! och! omfattande! av! bl.a.! Heikki! Paunonen! (se! framför! allt!
2000),! återstår! den! svenska! Helsingforsslangens! historia! i! all! dess!
komplexitet!fortfarande!att!reda!ut!och!skriva.!Prototyperna!som!presenteras!
här!kan!ses!som!ett!potentiellt!startskott!och!en!första!stomme!för!en!sådan!
mer! nyanserad! studie.! Inför! denna! presentation! har! jag! gått! igenom! en!
mängd!arkivmaterial,!tidningsmaterial!och!andra!texter,!men!mycket!återstår!
att!göra.!Mer!material!behöver!letas!fram,!och!en!systematisk!genomgång!och!
analys!av!nytt!och!befintligt!material!behövs!för!att!nyansera!den!grova!bild!
som!här!har!skissats.!!
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Summary!
MONA!FORSSKÅHL:!!
Helsinki!Swedish!slang!in!transition!

!
This! paper! concerns! FinlandKSwedish! slang! in! Helsinki! from! the! end! of! the!
nineteenth!century!until!the!present!day.!The!question!addressed!is!how!this!slang!
has!changed!over!the!years.!The!focus!is!not!primarily!on!slang!words,!but!rather!on!
such!factors!as!the!social!background!of!the!speakers,!the!matrix!language!in!which!
slang!words!are!used,!and!the!specific!situation!in!which!slangy!language!is!used.!On!
the!basis!of!material!consisting!of!both!firsthand!information!and!earlier!research,!I!
have!constructed!eight!different!prototypical!slang!users! from!different!periods! in!
time!and!sketched!a!picture!of! their! living!conditions,! surroundings!and!everyday!
life,!and!then!shown!how!the!slang!vocabulary,!closely! linked!to!these! factors,!has!
changed!over!the!period.!!

The!changes!are!great! in!some!aspects,!but!very!small! in!others.!Around! the!
year!1900!there!were!two!distinct!slang!varieties,!an!old!slang!vocabulary!used!in!
and!about!school!and!university!life,!and!another!newer!one,!a!kind!of!street!slang,!
formed!in!the!language!contact!situation!in!the!working!class!areas!at!the!outskirts!
of!the!town.!After!the!wars!in!the!1940s!the!two!slang!varieties!merged!and!a!new!
dividing!line!emerged!between!Finnish!and!Swedish!slang.!The!Swedish!slang!of!this!
time!imported!many!new!slang!words!form!the!new!AngloKAmerican!youth!culture,!
adopting! them! into! Swedish! forms.! In! the! twentyKfirst! century! FinlandKSwedish!
slang! in! Helsinki! is! spoken! more! widely! than! ever! before,! regardless! of! the!
speaker’s! social! background.! Both! adults! and! youth! use! slang! in! an! increasing!
variety!of!situations,!even!formal!ones.!A!major!part!of!the!slang!vocabulary!today!
consists! of! hybrid!words,!with!morphemes! and! phonological! forms! from! Finnish,!
Swedish!and!English.!A!new!development!is!that!for!many!young!slang!users,!slangy!
language!is!the!only!language!form!in!which!they!feel!comfortable,!and!therefore,!for!
them,!slang!is!not!an!alternative,!expressive!language!form,!but!rather!a!natural!first!
choice.!For!these!language!users,!slang!has!become!the!standard.!


