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Inledning

Språket är för oss ett medel både att uttrycka våra tankar, våra
känslor och vår vilja och att meddela dem åt andra.1 Ur den uppgiften härleds de dubbla krav man har rätt att ställa på det: att
det skall vara uttrycksfullt och att det skall gå hem, vara begripligt, tydligt, klart. Två krav som uppenbarligen lätt kommer i
konflikt med varandra; det kan både poesin och den vetenskapliga prosan ge exempel på. Uttrycksfullheten intresserar främst
författaren och talaren, begripligheten läsaren och lyssnaren.
För bägge parterna står till förfogande ett högt utvecklat
språksystern som har utvecklats inom samfälligheten, den må
vara större eller mindre, ett helt land eller en landsdel. Vi kan
förfoga över det för skön konst och för slarvigt tal. Vi är herrar
över det, men det är också herre över oss. Som vi skriver och
talar blir vi bedömda. Det heter att kläderna gör mannen, språket
gör det också, och i en sannare mening.
Det säger sig självt att det för en riktig och bekväm uppfattning är förnuftigt att hålla sig till detta system, dessa mönster,
att inte i oträngt mål fingra på det vedertagna språkbruket, det
som Horatius för 2000 år sedan kallade »usus quem penes arbitrium est, et ius et norma loquendi» - bruket som har domsrätten, som är lag och rättesnöre för talet (Ars poetica, v. 71 f.).
Man kan invända att språkbruket ingenting annat är än tidsbestämda konventioner, och det är utan tvivel riktigt. KonvenOm språkets natur och uppgift se utförligt Noreen, Vårt språk 5, s. 91 f.,
E. U7essén, Språkriktighet och stil, s. 2 f. och B. Kinnander, Samrnanhangsana-
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lys, s. 113 f. (1959), där senare språkteoretiska arbeten refereras.
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tionerna kan förändras omedvetet och medvetet ändras, men de
är på språkets liksom på andra kulturens områden, t. ex. på
moralens, inte betydelselösa. Det är just i den mån konventionerna, normerna, iakttas som språket kan fungera som ett smidigt
kommunikationsmedel.
A andra sidan måste talaren och författaren förbehålla sig
frihet att rikta språket med nya ord och vändningar i den mån
det är motiverat av ett uttrycksbehov och att kombinera orden
till satser och meningar som är personliga. Språket är inte bara
- för att tala med Wilhelm von Humboldt - ett ergon, ett
färdigt verk, det är också en energeia, en verksamhet, en kraft,
nämligen så länge det är ett levande och icke ett dött språk. Man
kan skriva ett Lexicon totius latinitatis, ett fullständigt lexikon
över latinska språket, men inte över det svenska. Det levande
språket är rörligt, vi formar det dagligen och stundligen efter
våra behov. Det pågår alltid något där, som i en bikupa, det sker
en ständig omsättning och omvärdering i norr och söder, öster
och väster, hos gammal och ung, i de olika yrkena och samhällsgrupperna. Man kunde tycka att risken var stor att det under
sådana omständigheter föll isär, upplöstes i obegriplighet. Att
så inte sker får tillskrivas den självdisciplin vi underkastar oss i
medvetande om att språket ju inte är din och min privatsak utan
allas vår egendom som vi bara har nyttjanderätt till.
Att det finns ett i många stycken allmänt accepterat språkbruk
är ställt utom tvivel. Särskilt gäller det skriften, i mindre utsträckning talet, och det gäller hela det språkliga fältet: uttalet, stavningen, ordböj ningen, ordbildningen och ordvalet, ordfogningen,
dvs, hur orden förenar sig till större förband, fasta formler, satser,
meningar. Och långa stycken är man också ense om den stilistiska värderingen av de olika uttrycken.
1 första rummet är det stavningen och ordböjningen som ligger
fast, reglerade som de är genom officiella ordlistor, förbindande
för skolorna och administrationen. 1 viss utsträckning medger
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dessa ordlistor dubbelformer. Här kan man tala om rätt och fel,
i skolan om bockar. Även i fråga om ordbildningen och ordfogningen (syntaxen), finns det fasta scheman som man måste följa;
det indirekta objektet kan t. ex. inte placeras hur som helst: det
måste heta Jag gav dem ett päron, inte Jag gav ett päron dem. Å andra
sidan finns det över hela fältet variationer som man inte vill kalla
oriktiga, men gärna i stället karakteristiska. De kan också bedömas som mer eller mindre lämpliga. För att ta ett ordföljdsexempel igen: det heter i stora delar av Norrland Då inte jag vet
(Då'ntja vet), i centralt och sydligt språk däremot Då jag inte vet.
Det är här fråga om en karakteristisk variation inom riksspråkets
ram, vars lämplighet får bedömas efter talsituationen.1
Språkvård är, kan man säga, just att bemöda sig om det ändamålsenliga uttrycket, det lämpliga, det i olika situationer adekvata.
Ändamålsenlighet eller lämplighet blir därmed ett relativt begrepp. Språkkonstnären som vill ge uttryck åt en stark upplevelse
formar sitt språk annorlunda än ämbetsmannen som skall författa en förordriing och måste ta hänsyn till alla tänkbara fall,
täppa till alla kryphål för eventuella lagvrängare. Det ändamålsenliga uttrycket kan vara, och är ofta, ett annat i Haparanda än
i Ystad, både som skrivet och särskilt som talat, ett annat för
fackmannen än för lekmannen, ett annat för kulen än för den
pensionerade adjunkten, ett annat i en uppsluppen situation än
i sorgens stund. Språkgeografin och stilen är med och bestämmer
språkformen.
Men för alla språkets brukare tjänar det vedertagna bruket,
»usus» - såsom var och en uppfattar det - som ett rättesnöre
och en ledfyr. Man frågar sig: Hur heter det? Bland dem som
känner och brukar ordet sedan gammalt? Inom vårt fack? 1 den
stilarten? Och om det gäller att införa något helt nytt: Vilken
Om provinsialismer se även Modersmålslärarnas förenings årsskrift 1959,
s. 84 f.
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mönstergrupp, vilken plats inom systemet bör det ansluta sig till?
Klara avvikelser från bruket eller mönstret uppfattar man som
felaktiga eller olämpliga, försåvitt de inte har en förnuftig motivering, såsom fallet var med böjningenfiyste,frjst 40.' Som olämplig avvikelse från systemet vill man däremot betrakta betoningen
elektri'ker, musi'ker - åtminstone inom kretsar som känner samhörigheten med den stora grupp av främmande ord som omfattar
också fy 'siker, matema 'liker, meka 'niker, op 'tiker etc., och som en
olämplig avvikelse från bruket förslaget att ge ordet glass en ny
betydelse 85, likaså konstruktionen »Skyddsforskningen mot
moderna massvapen ökas» (s. k. förledsbestämning) i st. f.
»Forskningen om skydd mot massvapen ökas», m. m. Som felaktig bedömer man pluralen två ordföranden, resanden, studeranden
i st. f. två ordförande etc., där alltså det substantiverade presensparticipet har lånat pluraländelsen från neutrala verbalsubstantiv
av typen anförande, förhållande, likaså genusböjningen ett av gässen
i st. f. en av gässen - ett visserligen försåtligt fel, föranlett av ett
ordet liksom neutrala substantiv saknar pluraländelse, markerar
flertal bara genom omijudet av å till d. Som felaktig från svensk
synpunkt vill man också betrakta ordbildningen deodorant 46 och
användningen av ordet material i betydelsen 'materiel' eller omvänt materiel i betydelsen 'material' 82.
Som omdöme om ett uttal hör man inte sällan att det är fult.
Så t. ex. om det nyssnämnda elektri'ker. 1 och för sig är dock ett
sådant uttaissätt varken fult eller vackert. Det som gör det »fult»
är uteslutande att det avviker från mönstret.
Särskilt på det gränsområde, där språkbruket inte ligger fast
utan är flytande kan man ha skäl att väga alternativa uttrycksformer mot varandra för att finna det som man tycker bäst svarar
mot systemet. Men också på det vida större område där ingen
tvekan råder om att systemet ger rum för mångahanda varianter
Siffrorna hänvisar till sida i denna skrift.
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kan man bedöma de olika alternativen som mer eller mindre uttrycksfulla eller ändamålsenliga.
Man frågar sig om uttrycket har det stilvärde' man själv avser
och mottagaren har rätt att vänta sig. Alternativen kan vara mer
eller mindre tydliga för örat 2 eller ögat3, mer eller mindre exakta,
klara till betydelsen.4 Under vissa omständigheter kan förvisso
även klartext vara mindre ändamålsenlig: i försiktiga politiska
uttalanden, i olika arter av hemligt, kryptiskt språk.
Man kan välja det enkla, smidiga, naturliga (mots.: invecklade,
omständliga, stela, tunga, onaturliga)5, man kan föredra det korta
uttrycket framför det långa6, det välljudande framför det fonetiskt otillfredsställande.7 Man kan vilja ha ett skonsammare, vänligare eller artigare uttryck8, m. m. Många skäl, allmängiltiga och
mera speciella, kan åberopas. Flera motiv kan också samtidigt
vara verksamma. Subsidiärt kan t. ex. hänsyn till den större nordiska språkgemenskapen spela in vid valet mellan flera alternativ.

Se t. ex. dom 'de' 29, Era 30.
T. ex. ost 87.
Ex. under avstavning 17.
Ex. böjningenfrjiste 40, ordbildningarna chejlotta 42, skolbok,ylla 43, mass(a)tillverkning 44, svenskt-amerikanskt samarbete 52, polio 58, skddsvdrd 50, översättningslån som formgivare 69, följa upp 68, meningsbyggnad 73, tempus
perfekt 74, ordvarianter som finländare, finne 80, (för)ändring 86, blankett,
formulär, kupong, talong 83, material, materiel 82.
Ex. predikatsverbets enhetsform 32, - (e)s som passivändelse 35, svensk
stavning och böjning av främmande ord: skoter, skotrar 22, si/or, studior,
scheman 23, upplösning av långa sammansättningar 46, -era i st. f. -iera, -isera 63,
svenska ord som ersättning för främmande 91, substantivsjuka 72, indirekt
anföring 76.
8 Ex. cigarill 57, plast 59, polio 58, fungera,förplikta, skojeri 87.
Ex. haplologier som tanfiske 49, förmässning 61, dissimilatoriskt ljudbortfall:
ängsmark (s)parti 43. Vidare vaxkakeform (vaxkaksform) 44, avses inkallas
(avses bli inkallad) 78.
8 Ex. efterbliven, friställa, utvecklingsländerna 92, Era 30.
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Synpunkten har praktisk betydelse inom områden för skandinaviskt samarbete.1
Flertalet av de konkreta fall som diskuteras i det följande är
sådana som varit aktuella i Nämnden för svensk språkvårds verksamhet. De hänför sig väsentligen till den objektiva prosan (sakprosan enligt Rolf Pipping, normaiprosan enligt Gustaf Cederschiöld) och dess motsvarighet inom det talade språket, men
även andra stilarter kan beröras, särskilt då det gällt att hävda
sakprosans integritet.

Ex. de juridiska termerna upphovsrält och häleri 48, 49, molonvdg 93,poslkort 94,
andra facktermer 93.
1

Några uttalsfrågor. Avstavning

Mot skriftens fattiga 28 bokstäver, lika över hela riket, står ett
från bygd till bygd växlande ljudbestånd. Stavningen är konservativ till sin natur. Det sammanhänger med att den inte är strängt
fonetisk. Den låter många uttalsvarianter förena sig om en bokstav, flera ju större område den skall täcka. En fonetiskt fullt
adekvat stavning är teoretiskt möjlig för en individs språk, men
aldrig för ett nationalspråk. Inom ett sådant är visserligen åtskilliga ändringar enligt principen »ett ljud ett tecken» i och för sig
möjliga, men de undviks mera ju rikare språkområdets litterära
arv är. Språkdräkten, sådan den tar sig uttryck i stavningen, är
ett band mellan olika bygders och generationers språk. Här i
Skandinavien är det också ett intresse att icke gå för hårt fram
när det gäller stavningsändringar i fonetisk riktning. Den »historiska» stavning vi bevarar med g och k före främre vokal (giva,
köita), med dj, hj, kj, 1/, sk) och sij (djup, hjort, kjol, tjänst, skjorta,
stjärna) binder vår skrift samman med dansk och norsk.
Att ordens stavningsform har respekt med sig, då så är möjligt
betraktas som rättesnöre för uttalet, kan man också få bevis för.
De följande anmärkningarna gäller den vårdade formen av föredrag och uppläsning. Man finner att åtskilliga till begränsade
geografiska områden hänförliga uttaisvarianter alltmer läggs av,
att uttalet anpassar sig till skriften, blir ett läsuttal. Tendensen
har länge kunnat iakttas. Man återställer i norra och mellersta
Sverige och utefter östkusten rätt långt söderut det bortfallna
-t i bestämda former som berget, huset, taket. Det är skriften men
också våra sydliga dialekter med bevarat -t från Västergötland och
söderut som understött denna återgång. Att å andra sidan fin-
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landssvenskan även i vårdat föredrag låter -t falla (förslage, departemente) kan förklaras av att ett återställande saknar stöd från
dialekterna som alla har t-bortfall. Motsättningen imperfekt
kastade, supinum kastat i söder och kasta (i bägge fallen)
i norr är på god väg att upphävas av samma skäl; jfr däremot
hur i norskan -a är jämställt med -et eller -te som imperfektändelse, t. ex. passa eller passet, krusa eller kruste.' Av dialekten betingade uttal som körka och unnan blir allt ovanligare till förmån
för kjirka och undan. Till och med rena formord som av, med, till,
vid och infinitivmärket att uttalas i växande utsträckning enligt
bokstaven, ja och kan få hörbart k. Ett skriftenligt uttal blir givetvis tydligare.
1 andra fall av uttaisvarianter kan skriften inte åberopas för
det ena eller det andra alternativet, t. ex. tungspets- och tungrots-r, uttal med kort eller lång vokal av räkneordet en, min, din
och sin, hård och hårt, moln och blåst, grav eller akut aksentuering av
godhet och andra tvåstaviga het-avledningar.2 Varianter som de nu
nämnda är karakteristiska för olika delar av landet. De är lika
riktiga och konkurrerar fritt med varandra. 1 den mån de känns
som starkt dialektfärgade, bedöms de som olämpliga i vårdat
föredrag och vårdad uppläsning. 1 övrigt gäller om dem väsentligen detsamma som om lokalt begränsade språkdrag i övrigt,
böjningsformer och ord m. m. (s. 29, 90).
Ord som blond, front, intressant, tolerant uttalas antingen med n
eller med tig, i det ena fallet med tyskt eller till svenskan anpassat
uttal av de ursprungligen franska orden, i det andra fallet med
ett mera franskt uttal. På samma sätt kan konferens och korrespondeits uttalas på tyskt vis med -ens (ty. -en) eller på franskt med

Ny Ixreboknormal 1959, s. 25.
Närmare om dessa uttaisformer G. Bergman, Sydliga provinsialismer i
det bildade svenska ta1sprket, i: Arkiv för nordisk filologi 56, s. 9 f.
2
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-angs (fr. -ence, -ance). Man kan anse uttalet med n lämpligt såsom
enklare och överensstämmande med skriftformen.
Principen om det skriftenliga uttalet är förvisso inte enarådande. Det är ingalunda säkert att den som vill acceptera uttal
som blond och konferens vill säga annons med n. 1-lan kan föredra
annongs, liksom han uttalar med ng-ljud avans, balans, dilzgens,
finans, renons och renässans. Han betraktar kanske ng-uttalet av
annons som »finare», gör en social gradering av varianterria. På
samma sätt skiljer han mellan de två uttalen av chaufför, det ena
med å, det andra med a, av acceptera, det ena med ks, det andra
med ss. Den som har haft förmånen av en högre skolundervisning undviker alternativ som röjer en bristfällig skolunderbyggnad. Missriktad ambition i den vägen kan visserligen leda till
överdrifter, såsom franska nasalvokaler i offensiv och defensiv, uttalen »nått» (= diplomatisk not) och »sangtimeter» (= centimeter). En sådan social gradering av alternativa uttrycksformer
gäller naturligtvis inte bara uttalet, den gäller också i hög grad
själva ordvalet.
När det gäller uttalet av namn är man ofta nog tveksam om
det rätta eller det lämpliga. Det gäller naturligtvis särskilt mindre
vanliga namn. Är det fråga om släktnamn vill man helst veta
hur bäraren själv säger. Uttalar friherrinnan Cojet sitt namn
[kåjet']', professorn von Euler-Chelpin senare delen av namnet
[själpi'n], inte [tjälpi'n], en Ouchterlonj sitt namn [åkterlå'ny] och
advokat Tauvon sitt [tavo'n], osv., så respekterar man det. Inte
bara inför utländska utan också inför flera svenska ortnamn kan
man vara tveksam om det rätta uttalet. Hur skall man t. ex. uttala
Harstena och Kullen, välkända från väderleksrapporterna i radio?
Det får väl sägas vara rimligt att uttalet på platsen, där man har
kontakt med en levande tradition och så att säga är de närmaste
ägarna av egennamnet, får tillerkännas den bättre rätten.
'För uttaisbeteckningen se s. 12, nOt. 2.
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Harstena i Gryts socken, Östergötland, har kort a i det lokala
språket, vilket också är vad man kan vänta, då namnet inte har
något med hare att göra utan med harg, som enligt Rietz i hans
svenska dialektlexikon, där ordet uppges förekomma just i Östergötland, kan återges med »plats uppfylld af naturligen hopad
sten». Och Kullen är bestämd form av kull 'topp' som i hat/kull,
inte av kulle. Högsta toppen på Kullen heter också Håkull. Betoningen i namnet Kullen är därför densamma som i andra enstaviga
ord som får bestämd form, t. ex. tullen. Namnet har akut aksent.
Stadsnamnet Laholm hade länge växlande uttal. Det fick än
huvudtrycket på första stavelsen, än på den andra. Men det gamla
genuina uttalet synes ha varit Lahol'rn. Vid sammanträde den
27 september 1940 fastställde stadsfullmäktige detta uttal som
det rätta och beslöt vidta åtgärder »för att detta uttal skulle bliva
allmänt känt och använt».
Ett namn som också är känt från radions väderleksrapporter
är Söököjan, fyrplats i Hammarö socken, Värmland. Namnet
skrevs före 1955 allmänt Söökojan och uttalades vanligen som om
det innehöll ordet koja. Med anledning av en fråga från Sveriges
Meteorologiska och hydrologiska institut om det rätta uttalet av
namnet företog nämnden en undersökning med biträde av
Svenska ortnamnsarkivet. Det visade sig att det genuina uttalet
var Söötfiija (n), vilket också redovisats i publikationen Sveriges
ortnamn, Värmlands län 7, s. 31. Uttalsuppgiften har kontrollerats av professor Jöran Sahigren, som i skrivelse till nämnden
kommenterar namnet sålunda:
Detta genuina uttal representerar ett riksspråkligt Söö-Kidön, där förleden är Söö, namnet på den intilliggande
Östra Söön. Den senare komponenten i namnet, -Kidön,
i dialekten uttalat »tjöja», har av okunniga skrivare förväxlats med ordet koja, där första vokalen i bl. a. värmländskan är ett mellanijud mellan å och ö men där den
uddljudande konsonanten är k, ej /j som i -tjöja. Samma
10

omtydning har ägt rum i namnet Timmer-Kidön, vilket
på ekonomiska och topografiska kartorna redovisas som
Timmetkoja. För det senare namnet finnas skrivningar
som Köija 1666 och Kiöya 1670-talet.
Den ur härledningssynpunkt riktigaste namnformen för
fyrnamnet, Söö-Kidön, skiljer sig så avsevärt från den
genuina uttaisformen, att det icke är lämpligt att föreslå
den som officiell form. Den på uttalet byggande formen
Söököjan är avgjort lämpligare som ersättning för den
felaktiga stavningen Söökojan.

Efter denna utredning rekommenderade nämnden den nya
stavningen och ett uttal som anslöt sig till denna.
Uttalet på platsen, vilket man vill tillerkänna avgörande betvdelse, är inte alltid enhetligt. Av ortnamnen liksom av ordförrådet i övrigt finns nämligen dels ett genuint dialektalt, dels ett
mera riksspråkligt uttal. Det senare kan vara i någon mån provinsiellt färgat, men det saknar de utpräglade dialektdragen och
visar större beroende av skriftformen. Det är detta senare uttal
av ortnamnen som har ett allmänt intresse, det är det man väntar
sig få höra i radion och det man vill rekommendera dem som
önskar besked. Man föredrar alltså som riksgiltigt uttal det med
skriften överensstämmande Virserurn framför det rent dialektala
[ve'sum], som är svårare att identifiera med skriftformen, man
föredrar Julita framför [ju'rta] osv. En förteckning över omkring
1100 svenska namn med uttalsuppgifter ingår i nämndens skriftserie.1
Även när det gäller utomsvenska ortnamn bör utgångspunkten vid valet av lämpligt uttal i princip vara det genuina, det
på orterna i fråga gångbara och allmänt omfattade.
Nu är det emellertid med främmande namn som med främ1Jöran

Sah/gren och Göila Bergman, Svenska ortnamn med uttalsuppgiftcr.

Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård 14 (1955).
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mande ord av annat slag så, att de uppvisar olika grader av införlivning med det egna språket. Liksom man bland de senare kan
urskilja »främmande ord» och »lånord», kan man göra det bland
ortnamnen. KLpenhamn och Christianshavn kan illustrera det. Det
ena är ett gammalt »lånordx., om man så vill ett »översättningslån» liksom Tyskland av Deutschland och Förenta staterna av
United States, det andra ett »främmande ord», direkt övertaget
och endast nödtorftigt anpassat i uttalet. Typen Kpenhanzn intar
en hedersam undantagsställning, till den hör en del historiskt
viktiga eller eljest sedan gammalt uppmärksammade namn.
Men den stora massan av främmande ortnamn bibehåller den
genuina skriftformen.' Den genuina uttalsformen kan däremot
sällan eller aldrig exakt eftersägas av en utlänning. Den måste
bli mer eller mindre modifierad, inpassad i det egna landets uttalssystem. Man kan ha olika meningar om hur långt man skall gå
vid en sådan anpassning. Låt mig ta ett prov på namn från våra
nordiska grannländer och ge några förslag till anpassat uttal.

Danska ortnamn. Två ting i det danska uttalet kan vi från
början avstå från: stöten och det korta uttalet av dubbelskrivna
konsonanter. Det samma gäller flera andra enskildheter, såsom
det specifikt danska t i Tivoli m. fl., som är förenat med en starkare utandning än motsvarande svenska, ibland rentav gör intryck av ts. 1 namn som Dra'ger2 och O'dense är det naturligt att
uttala g och d på svenskt vis, inte med de danska frikativorna.
Däremot finns inte anledning att förmjukag och k framför främre

1 Detta

gäller namn som skrivs med latinskt alfabet.
1 uttaisbeteckningen placeras aksenttecknet efter vokalen, om den är lång.
Är den kort, placeras aksenttecknet efter närmast följande konsonant eller
konsonantgrupp. Lång konsonant dubbeiskrivs inte. Akut aksent tecknas
grav aksent . Bitryck tecknas, då så är nödvändigt, med lodrätt streck 1.
2

12

vokal: Gedser [ges'er], Koge [kö'ge eller kö'ge] och Skcslskor
[skälskö'r]. Mera tveksam kan man ställa sig till den danska assimilationen av nå till nn och av id till ii: Kolding [kål'ing], Ros/ej/de
[rås'kile], Randers [ran'ers], Kerteminde [kärtemin'e] och Tonder
Ftön'erl. För en svensk kan assimilation i vissa fall tyckas mindre
vårdad, jämförlig med dialektalt svenskt uttal av vild som »vill»
och sund som >sunn». För en svensk faller det sig naturligt
att uttala bokstäverna i, u ochj på svenskt vis i namn som Prins
Christians Sund, Nissum, Lund4y och L5ngbj - danskt uttal:
[prens kres'djans son', nes'om, lon'by och löng'by] - liksom
att låta j och oj ha svenskt ljudvärde och inte uttala dem som aj
och oj, t. ex. i namnen Vej/by och Bellahj.
Däremot tycks det mig inte vara skäl att kompromissa i fråga
om placeringen av huvudtrycket i namn på -borg, -bro, -holm, -sund
m. fl. Det betyder att trycket bör vila på förledet i Få'borg,
Klam'penborg, Kro' nborg, Sil'/eeborg och Sond'erborg, men på efterledet i Laiundbor'g och Vordingbor'g [vå-]. Vidare: Hobro' och Ho!stebro', Bornhol'm och T/yhoi'm, men Han' stholm, och likaledes med
trycket på efterledet Hvalpsund'. Den kända statliga campingplatsen vid tyska gränsen heter Kruså'. Det heter likaså Endela've,
Gråste'n och Äbenrå'. Det genuina uttalet av Amager har huvudtrycket på första stavelsen, g kan höras men gör det vanligen inte.
Ett lämpligt svenskt uttal vore [am'ager], med iakttagande av
den danska tryckplaceringen men med det andra a uttalat som
långt svenskt a.
Danskan saknar grav aksent. Hur skall en svensk ställa sig till
detta? Det är - liksom allt som här sagts och sägs om svenskt
uttal av främmande namn - en lämplighetsfråga som man inte
kan ge ett generellt svar på. Även om man i allmänhet vill respektera den danska aksenten, så stöter man på fall, där det kan tyckas
rimligare att ta den grava aksenten, nämligen då namnet är direkt
jämställt med ett svenskt, vilket ju med språkens släktskap inträffar rätt ofta. Li'mfjorden får då grav aksent, O'dense kanske också
13
2—Bergnao, R,tt och fel i sptåket

(jfr sv. Odensvi o. d.). Gränsfall uppstår lätt, t. ex. Roskilde. Väljer
man då akut aksent är man artigast mot danskarna.'
Norska ortnamn. Det norska uttalet erbjuder färre svårigheter för en svensk än det mera avancerade danska. Norskan
har ju liksom svenskan grav aksent. Däremot är fördelningen
av de två aksentformerna på de enskilda orden inte alltid densamma i våra två språk. Också i Sverige råder för övrigt olikheter landsdelarna emellan på den punkten. För många västsvenskar faller det sig helt naturligt att ge akut aksent på norskt
vis åt namn som Balsfjord [bal's-], Kongsvinger, Lofoten och Ofoten,
Se/bit och Tjdal. För många andra svenskar är det naturligare att här
sätta in den grava aksenten. Om någon sträng uniformering kan
det ju inte vara frågan. Däremot är man här som eljest intresserad
av att få besked om den genuina aksenten.
Oslo har grav aksent [os'lo].
Skäl finns inte att avvika från norskt riksuttal när det gäller
placeringen av huvudtrycket i ett namn som A'lesund eller i namn
på -an.ger: Bremang'er, Hardang'er, Levang'er, Porsang'er (i dialekt
däremot: brö'mång, ha'rang, le'vang, pårs'angen).
Skriften ger, som hos oss, inte alltid upplysning om ljudens
längd. Hamar uttalas visserligen som det skrivs, med långt a,
men att norrmännen uttalar Narvik och Larvik med långt r
[nar'vik, lar'vik] kan man inte utan vidare veta. Vårt rätt spridda
uttal med långt a beror på bristande kontakt med det norska
uttalet. Några liknande fall är Numedal [nom'edal], Se/bit [säl'bu]
och Spar'bu, vidare Lom [låm'] och Sem [säm'].
Jostedal, Romsdal, Troms och Tromsö har slutet o som i ko. Å
andra sidan: Sogn [sångn] och Svolvcer [svål'välr].
Om det danska riksspråksuttalet av här nämnda och omkring 3000 andra
danska ortnamn ger Kristian Hald, Danske stednavne med udtaleangivelse,
Dansk Sprognvns skrifter 3 (1960), besked.

1
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Många svenskar har en benägenhet att uttala begynnelsekonsonanterna i Geilo [jäj'lo], Gimle, Giske och Kinn m. fl. på danskt
vis med hårda g och k, medan ju norskt och svenskt uttal på den
punkten sammanfaller. Så är också fallet med sk före främre vokal.
Namnet på Ibsens födelsestad, Skien, bör lämpligen också av oss
uttalas [sje'en] och Askim som orten med samma namn utanför
Göteborg [asj'im]. Det kan vara rimligt att i förbindelserna /g
och rg följa norskt uttal med hårtg, t. ex. i Folgefonna [fål'gefånha],
Tolga [tål'ga], Bergen [bär'gen] och Korgen [kår'gen]. En undantagsställning intar rikets namn, Norge, vars hävdvunna svenska
uttal inte bara harj utan också akut aksent.
Liksom när det gäller danskan, tycks det mig vara rimligt att
en svensk återställer det bortfallna d i förbindelsen rd i fall som
-fjord, och Svalbard - norskt uttal är här [fjo'r, sva'lbarl].'
Några utomnordiska namn. För Tidningarnas Telegrambyrå
aktualiseras ständigt frågan om det lämpliga uttalet av främmande
namn. Det hade sålunda ifrågasatts om inte TT vid utläsning av
nyheter borde uttala namnet Arkansas på amerikanskt vis som
[a'kenså']. Nämnden ansåg icke att tillräckliga skäl fanns att frångå det hittills vanliga uttalet [arkan'sas], som genom sitt bokstavstrogna uttal gjorde det för svenskar lättare att identifiera namnet.
Nämnden påpekade samtidigt att British Broadcasting Corporation i sina rekommendationer till hallåmännen2 har aksenten på
det andra a för staden Arkansas men det amerikanska uttalet med
aksenten på det första a för staten.
På fråga om uttalet av New York påpekade nämnden att det

För uppgifterna om det norska uttalet har jag att tacka chefen för Norsk
Stadnamnarkiv dr. Per Hovda.
2 Broadcast English VI, s. 22.
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amerikanska uttalet' är [njojDr'k], alternativt [nio-, no-]. Som regional variant för östra och södra USA anges [-j3'k]. Aksenten
vilar alltså på senare delen av namnet. Däremot heter det med
jämn aksentfördelning Ne'w York City.
Det brittiska uttalet2 är [njo'jD'k], mindre ofta med amerikansk
placering av trycket [njojD'k]. Det normala brittiska uttalet skulle
alltså ha jämn tryckfördelning.
Det traditionella svenska uttalet [nju'jårk] står närmare det
amerikanska än det engelska såtillvida som r hörs och vokalen är
kort i York. Däremot står det närmare det engelska med avseende
på placeringen av trycket. Nämnden fann det för sin del icke nödvändigt att övergå till slutbetoning och ej heller att låta r helt
försvinna med påföljd att vokalen förlängs. Som ett lämpligt
svenskt uttal rekommenderades [njo'jårk] med engelskt uttal av

New.
Mallorca uttalas på platsen med muljerat 1 såsom i namnet
Sevilla. Anpassat till vårt språk, som ju saknar dylik muljering,
kan ljudet återges antingen med Ij eller med bara]. Jones (1957),
som har skriftformen Mallorca ger uttalsanvisningen [m 1 ljD :k],
mindre ofta [mIl :k]. Webster's Dictionary of Geographical
names (1959) skriver namnet Majorca men påpekar att spansk
stavning är Mallorca. För den spanska varianten ger också Webster
uttalet med 1] (altern. 1). 1 valet mellan skriftformerna är enligt
nämndens mening den genuina spanska att föredraga och som
uttalsform den med skriften mest överensstämmande [maljår'ka].
Strasbourg, ty. Strassburg, uttalas i Frankrike [strasbo'r], i
Tyskland [sjtra'sbork]. Det traditionella svenska uttalet av den
tyska skriftformen är [stras'burj]. 1 själva verket står detta mitt
emellan det franska och det tyska: placeringen av huvudtrycket
1

Enligt Ken5an and Knott, A pronouncing dictionary of American English,

1949.
2

Enligt Jones, Everyman's Pronouncing dictionary, 1957.
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på första stavelsen är tysk, s som uddijud (inte sj) och kort öppet
i Stras- är franskt. Uttalet [-burj] skiljer sig från både tyskan och
franskan. 1 det hela kan därför det svenska uttalet av detta namn
- jfr [luk'semburj] för fr. Luxembourg, ty. Luxemburg - sägas på
ett ganska hyggligt sätt representera både den officiella franska
och den tyska skriftformen.
Sovjet. Redan i ett uttalande för Dagens Nyheter den 19 oktober 1948 erinrade nämnden om att i ryskan trycket vilar på e, som
är kort eller halvlångt, men inte långt [såvjet']. Den då icke ovanliga svenska betoningen [såv'jet], med trycket på första stavelsen,
överensstämmer med engelskt uttal; så hos Jones (1957), som
dock även upptar som mindre vanligt det genuina ryska uttalet.
Enligt nämndens mening finns det inte tillräckligt skäl att frångå
den genuina placeringen av trycket.

Avstavning. - Delning av ord vid radsiut, »avstavning», är
en rent praktisk angelägenhet. 1 och för sig skulle man kunna
följa det råd som Adolf Noreen en gång påstås ha givit: »Skriv
så många bokstäver du får plats med på ena raden. Resten kommer på nästa.» Det är en radikal lösning. 1 verkligheten tillämpade dock Noreen inte den regeln själv, den var väl inte så allvarligt menad. Den tillämpas inte heller i något lands rättskrivning. Icke desto mindre märker man, inte minst i Sverige, en
strävan att göra reglerna så enkla som möjligt.
Bakom våra till synes mekaniska regler ligger vissa principer.
Den grundläggande principen utgår från iakttagelsen att i alla
längre ord ljuden grupperar sig i större enheter, stavelser. Gränsen mellan stavelserna går där ljudstyrkan är minst. Ex. ta-la,
sit-ta, vii-ja, spar-kael. Lägger man den f o n e t i s k a principen som
grund för avstavningen, får man sådana delningar som klan-dra,
dl-ska, did-sta, ji-tring, vac-kia, snub-bia, vdn-stra, vds-tra. Amerikanerna går rätt långt i tillämpningen av denna princip. De avstavar
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t. ex. knowi-edge. Delning efter uttalet är »the American system»
som University of Chicago Manual of Style (1947) säger, i motsats
till »the English system», som i högre grad låter ordens uppdelning i stam och ändelse bli bestämmande, t. ex. tolerab-ly, divid-ing,
want-ed, wash-es, small-er, small-est (men stop -ped, hot-ter).
Den andra principen är just att dela orden efter ordbildningen, att skilja stam från ändelser och att i sammansatta ord avdela i fogen mellan de enskilda orden.
De gängse svenska avstavningsreglerna vill tillgodose bägge
principerna. För enkla ord ges dock en rent mekanisk regel: att
ett konsonanttecken förs över till den senare stavelsen. Det kommer i en del fall att strida mot den fonetiska principen, såsom
framgick av exemplen nyss, men regeln är praktisk. Den bör bara
inte få bli en »idiotregel». Allmänt håller man ju på att, om sjljudet tecknas med flera bokstäver, inte skilja dem åt, t. ex. marschera, männi-ska, liksom man numera inte delar förbindelsen ng
när den står för det enkla ng-ljudet, t. ex. mång-en. Bokstaven x
förs också till den förra stavelsen. Otillfredsställande är det också
att dela på ck, en gammal ligatur. Ett ord som snick-are vinner på
att avdelas mellan stam och ändelse, likaså tack-om (och lovom
Herren). Nämnden för svensk språkvård rekommenderar i sina
Skrivregler (5. uppi., 1965) att avdela ord som dagg-zg, ovett-1g,
själa-isk enligt ordbildningsprincipen och inte efter den mekaniska
regeln som skulle ge dag-gzg etc. Motivet är att en sådan delning
är tydligare, därför att stammen, den betydelsebärande kärnan,
bevaras intakt, inte blir beskuren. Av samma skäl bör man vara

oförhindrad att avdela busk-age, göteborg-are, nordlzg-asle, tter-s1a,
form-elIt, frest-else, upprätt-ande, bo ström-ian, sup -zga, biskop -inna,
pers-isk, schwei-isk och jakob-it, alltså skilja stam från tydlig avledningsändelse. Även en delning mellan stam och böjningsändelse kan vara motiverad, om man vill undvika löjeväckande
avstavning eller ge läsaren hjälp till identifiering av ordets fortsättning, t. ex. Jisk-arna, vagn-arna.
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1 fråga om främmande ord med trycket på en senare stavelse
är den mekaniska regeln ofta obrukbar. Här kan en lämplig regel
vara att avskilja den främre obetonade delen och låta den andra
delen börja med de konsonanter som kan vara rimliga i början
av ett svenskt ord, t. ex. indu-stri, fa_brik, direk-tris; jfr hur vid
ordbildning en obetonad framdel kan falla bort: bil (av automabil) och kopler (av helikopter).
1 fråga om de sammansatta orden har man väl alltid velat tilllämpa ordbildningsprincipen vid delning. Men den regeln får
självfallet inte drivas så långt att det för behärskning av avstavningen skulle fordras språkhistoriska kunskaper. Nämnden har
visserligen på direkt fråga om gränsen mellan lederna rekommenderat avdelningarna atmo-sfär, iydr-oxid, h)dr-aulisk (grek. hydor
och aulos) , trans-itera och trans-pori, men å andra sidan rekommenderat avstavningarna Mo-tala och kon-troll, vilka ord först vid
språkhistorisk analys visar sig vara sammansättningar; jfr Norrala
och Söderala och äldre franska contre-rolle 'moträkning'.
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Ordböjning

Även inom ordböjningen har man anledning att ställa frågan om
det lämpliga, det ändamålsenliga uttrycket.
Många svenska substantiv har växlande genus. SAOL upptar t. ex. en och ett borr, näbb, finger, pa/eet. Då den officiella ordlistan har dubbelformer, innebär det att bägge förekommer över
stora områden och tillhör bildat skriftspråk där. Deras ändamålsenlighet inom sitt utbredningsområde kan inte ifrågasättas. De
kan sägas utgöra variationer inom riksspråkets ram. Annorlunda
ställer det sig med lokala varianter med ringa utbredning. De
har större utsikter att bli betraktade som »oriktiga», alltför dialektala även inom sitt utbredningsområde, av dem som äger
någon kännedom om riksspråket. Det kan gälla sådana genusvarianter som ett spik, ett tvål och ett fabrik, alla tre hemmahörande väsentligen bara i sydligaste Sverige.'
Dubbelformer som en och ett index är icke regionalt fördelade
som de föregående exemplen. Ställer man här lämplighetsfrågan,
kan man finna historiska skäl tala för en (lat. index är icke neutrum),
men praktiska skäl för ett: som plural ärfleraindex mera tilltalande
än flera indexar.
Ett nytt ord som kilopond - det saknas i SAOL (1950) har växlande genus. Det lämpliga bör vara neutrum med hänsyn
till sammanhanget med lat. pondus, sv. pund; tyskan har också
1

Om dessa ord se G. Bergman, Sydliga provinsialismer, s. 144 f. Till de uppgifter om orden som där ges, kan läggas att fabriket också kan höras i allra
sydligaste delen av Halland, men att »ett tvål väckte omedelbart i Lund förvåning hos en hallänning», bägge uppgifterna av Ernst Wigforss i brev till
förf.
20

stannat för das Kilopond (Mackensen, Neues deutsches Wörterbuch, 1952).
Tekniska verken i en del städer debiterar avgifterna för t. ex.
vatten per tertial 'tredjedels år, period av fyra månader'. Det
har visat sig att osäkerhet råder om genus för detta ord. Tvivel
bör dock ej råda om att det lämpliga genus här är neutrum, alltså
ett tertial. Liksom kvar/al 'fjärdedels år' går tillbaka på ett medeltidslatinskt quartale (anni), neutrum av qiiartalis, bör tertial gå
tillbaka på ett tertiale (anni), neutrum av nylat. lertialis.
Ordet fyllo, stilistisk variant till fyllerist, möter både med ngenus och med t-genus. Då ordet säkerligen lånat ändelsen från
ord med stadigt n-genus, t. ex. jumbo, desperado, sv. dial. smilo
'lismande person' och grino 'flinande person' samt rommani tjavo,
i Stockholms slang tjabo 'pojke' m. m,, får man anta att n-genus är
det ursprungliga. Övergång till neutrum - såsom nedsättande
genus - är emellertid mycket rimlig. Eftersom ord av n-genus
på obetonat -o är motspänstiga i pluralböjningen - en plural
fyllor med akut aksent torde vara sällsynt - synes det också vara
praktiskt att låta ordet byta genus, förvandla det till neutrum
och låta det böjas ett fyllo, två Jjillon.'
En eller ett PM? - PM är ett initialord, bildat på begynnelsebokstäverna i lat. pro memoria ('promemoria) '(anteckning) till
minnes'. Det genus ett initialord antar bestäms i första hand av
basordets, det oförkortade uttryckets, genus. Det betyder alltså
i detta fall att man stannar för en PM. På samma sätt: den nyvalda
AK (andra katnmaren), DK är icke beslutmässig (drätselkammaren),
vår JO, MO, RA (justitie-, militieombudsman, riksåklagare), LO
är beredd tillstjrka förslaget (Landsorganisationen), en nj KB i Blekinge län (Konungens befallningshavande), den liberala KT (Karlstads-Tidningen), en bb (bysthållare), en mc (motorcykel).
1

Närmare om detta ord i Nysv. Studier 37, s. 136 f.
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Exempel med neutrala basord är det gamla AB (Aftonbladet),
det kvällsöppna NK (Nordiska Kompaniet), det /11/byggda KB
(Kungl. Biblioteket), vårt UD (utrikesdepartement), ett PS (postskrip tum).
Neutralt genus blir det också om man inte känner till basuttrycket eller inte tänker på det eller om det är ett uttryck i plural.
Man går då på det genus som de enskilda bokstäverna har ett A,
ett B, ett C osv. Det är fallet med 505 (efter morsetecknen för 5
och 0), det brittiska BBC (British Broadcasting Corporation), det
göteborgska SKF (Kullagerfabriken), vårt svenska TT (Tidningarnas
Telegrambyrå), ett WC (water-closet). Den stora allmänheten
säger kanske ett PM, ämbetsmän och andra som själva avfattar
promemorior föredrar nog en PM. Exempel med plurala ord är
FN är enigt (Förenta Nationerna), ett topprustat USA (United
States of America), det hundraåriga SJ (Statens Järnvägar), SLT
grundat 1913 (Sveriges Litografiska Tryckerier).
Pluralböjningen avengelska lånord kan utgöra ett problem.
Ändelsen -s svär starkt mot det svenska böjningssystemet och
är därför olämplig i ord som har kommit för att stanna, ingå i den
stora allmänhetens ordförråd. Den förfelar lätt sin funktion som
pluralmärke och vi får former som ett tips, ett tricks, en slzps,
en keps. Det går ännu an, sämre är det då -s läggs till ord av typen
Jumper, som då i plural blir jumpersar. Den naturliga svenska
ändelsen är här -ar: jumprar. På samma sätt dumprar till dumper
'lastbilsflak som töms genom tippning eller genom att botten
öppnas', gangstrar, helikoptrar eller i den elliptiska formen kopirar,
sliprar, expandrar, transmittrar och sko/rar till skoter, svensk stavning av eng. scooter. På samma sätt foldrar till folder, som dock
även på ett lyckligt sätt försvenskats till vikblad. Det finns emellertid fall då den svenska ändelsen -ar är obekväm. Det gäller
många ord som ännu känns främmande eller vilka vid tillägg av
ändelsen skulle få besvärande ljudförbindelser, t. ex. bestseller,
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container, defroster, designer (se s. 69), racer, partner, thriller och det
med detta ord som mönster bildade priller (ett mellanting mellan
skräckfilm och fars).'. Någon pluraländelse är i sådana fall icke
nödvändig, lika litet som i svenska ord av typen tekniker, musiker
och tyska lånord som schlager. Utan plural blir också ord på -ier,
t. ex. foxterrier.2
Främmande ord av typen bio, trio, silo, studio kan i stor utsträckning anta pluraländelsen -r. SAOL 1950 ger nu pluralformen radior
för betydelsen radioapparater, till studio pluralerna studior el. studios,
till trio trior el. trios, vidare silor jämte silos, dominos el. dominor,
mikader el. mikador, sambor el. sambos, cembalor el. cembali, pickolor
el. pickolos. Expo och gabbro har endast pluralen expor, gabbror.
Man kan utan tvivel gå vidare på den vägen och bilda pluralen
lassor till lasso. Akademiens ordlista har nu endast hiatusformen
lassoer. Korso 'promenad (gata)', som nu icke har någon angiven
pluralform, skulle mycket väl kunna få formen korsor. Cello, vars
plural anges som celli, kan mycket väl få formen cellor. Till desperado - som saknas i ordlistan - skulle man kunna bilda pluralen
desperader, liksom tornado i ordlistan har pluralen tornader jämte

tornados.'
Det har ifrågasatts om icke ordet schema borde heta schemor i
plural.
Ord av denna typ, grekiska neutrer med i originalspråket
plural på -ta, har länge i vårt språk haft växlande böjning.
Schema, liksom delta, komma, tema och trema, har i SAOL 1950
pi. -n, tema alternativt p1. -ta på grekiskt vis. Den föregående upplagan av SAOL, 1923, hade för alla orden ändelselös plural med
alternativen -n för delta, -ta för de övriga, för komma därjämte
Se om detta ord Nysv. Stud. 39, s. 180 f.
om pl.-änd. till eng. lånord se utförligare Främmande ord i nusvenskan,
Verdandis skriftserie 17 (1962), s. 38 f.
Om pi. till icke-neutrala ord av typerna bio, silo, och siudio se utforligare

2

Nysv. Stud. 30, s. 94 f.
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»stundom -or», svarande mot den alternativa singularformen en
komma. 1 Dalins svenska ordbok (1850-1853) angavs endast pi.
-ta för komma, schema och tema. För delta uppgavs ingen plural
och trema saknades.'
Prisma, panorama, diorama och diafragma har eller har tidigare
alternativt haft den-genus. De får i SAOL 1950 pI. prismer el.
prismor, så också 1923; panoramer el. panoraman 1950, panoramor
1923; dioraman 1950, dioramor 1923; diafragmer el. diafragmor 1950,
diafragmor 1923. Dalin upptar prisma som neutrum med pi. prismer
men uppför panorama och diorama som maskuliner med pl. panooch dioramer. Även diaphragma, som hos honom är neutrum, får
pi. på -er, diaphragmer. Plasma, som alternativt har den-genus,
saknar i SAOL 1950 p1.-form, i SAOL 1923 saknas ordet. SAOB
känner p1. plasmer.
Drama har lånat sin p1. dramer från en dram.
Anatema har i SAOL 1950 p1. anateman el. anatemer, 1923 ändelselös pI. eller grek. pi. på -ta eller anatemer, den sistnämnda formen egentligen p1. till ett anatem, som 1923 upptogs som alternativ till sing. anatema. Dahn hade sing. ett anathém, p1. anathimer.
Anpassningen av dessa främmande neutrala substantiv på obetonat -a har som man ser vållat svårigheter. Den grekiska piuraländelsen kan inte komma i fråga som generell lösning; flera ord
har hög frekvens och en anslutning till det svenska böjningssystemet ter sig därför naturlig och önskvärd. Ändelser man då
kan reflektera på är noll, -n, -or och -er.
Ingen ändelse för neutrer på vokal tillhör numera inte riksspråket, däremot stora dialektområden, särskilt Sydsverige, där
det heter två cipple och dessa förhållande. Alltjämt kan vi dock låta
namnen på bokstäverna få oböjd plural: tvåa, två b. SAOL 1950
1

Jfr 1ydqvist, Sv. språkets lagar 11(1857), s. 324: »De utländska thema, schema
och dyl., nar de ej behålla den Grek. pi. -ta, blifva i pi. oförändrade, utan
tillagdt -n.»
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ger visserligen i första hand pi. a-n, best. a-na. Pi. -or tillhör ickeneutrala ord, t. ex. en lama, två lamor. Pi. -er förekommer vid
neutrer på betonad vokal av typen kafé, bageri, eljest vid neutrer
på konsonant, dock nu mindre än förr, t. ex. sekler, sortpluraler
som garner, viner, förr systemer (jfr anatemer ovan), bergslager o. d.;
den passar bäst till ord som alternativt har den-genus och på
konsonant slutande singularform: dramer (t. dram), prismer (t.

prism).
1 bästa överensstämmelse med svenskt system står p1. -n, som
SAOL 1950 nu också i flertalet fall har stannat för. Så ändas
massan av neutra på obetonad vokal: hjärtan, gärden, avseenden,
ören, ekon, porton, tempo ii, impromplun, par/Jin och med vokalväxung ögon och öron.
En ordböjningsfråga som visar en motsättning mellan skriftform
och uttalsform ställdes av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus
län (br. 27.3.1956):
Tegneby Sparbank har i sitt nya reglemente antagit
firmanamnet Orust Sparbank. Enligt gängse regler borde
emellertid firmanamnet vara Orusts Sparbank (jämför
t. ex. Orusts, Tjörns och Inlands domsaga). En sådan ändring av firmanamnet kan dock länsstyrelsen icke rent redaktionellt företaga. Firmanamnet Orust Sparbank är dessutom lättare att uttala och skriva samt estetiskt mera tilltalande. Bland annat undvikas fem konsonanter i uttalet.
Länsstyrelsen bleve därför nämnden tacksam för ett uttalande i namnfrågan.
Härpå svarade nämnden att »skrivningen Orust Sparbank får
bedömas som en anglicism eller som en skrivning efter uttalet.
Skriften återställer dock sådant haplologiskt bortfall av s. Man
skriver länsst'yrelsen och tilljredsställande med två s, fastän de uttalas
med ett.
Det normala och enligt vår mening korrekta är att skriva Orusts
25

Sparbank, liksom det officiellt heter Orusts, Tjörns och Inlands domsaga, Orusts Östra (Västra) härad, Orusts Apotek, Orusts Jordbrukskassa, Orusts Kärr, Orusts Strömsholm och Orusts Åker. Som en
parallell kan anföras Tjusts domsaga, Norra (Södra) Tjusts härad,
Tjusts revir.»
Sedan gammalt heter det på god svenska Volvos lastbilar med
genitivändelsen utsatt. Men man kan också bilda en sammansättning och säga Volvolastbilar. 1 bägge fallen kan uttrycket tolkas
på två sätt, antingen som lastbilar ur Volvofabrikens egen lastbilspark eller som lastbilar vilka som helst av Volvos fabrikat.
För att uttrycka den senare betydelsen skriver man numera allt
oftare Volvo lastbilar. Detta är historiskt sett en oriktig konstruktion, vars uppkomst kan förklaras på flera sätt.
Det kan vara en anglicism, en efterbildning av de engelska
»analytiska sammansättningarna» av typen Volvo fars, Ford Motor
Co., London people, Barnesdril Magnetic Coolant Separator (Rock-

ford 111., USA), och det är nog ofta fallet. Så är det uppenbarligen
med Barnesdril 7vtagnetiska 4ylmedelseparatorer, som det heter i
svenska annonser, väl också med Gripolastic Remmar.
Det kan också vara anslutning till den inhemska böjningstypen

Sola silvergruva, Södertälje havsbad, Visby ringmur, Örebro slott, där
ändelserna -a och -e är gamla svenska ändelser för genitiv plural
och vokalsiuten i de två sista exemplen beror på att den äldre
genitivändelsen -a(r) har fallit bort. Denna genitiv utan -s förekommer som man vet bara i fasta förbindelser (jfr Uppsala slott
men Uppsalas många skolor). Det ligger förvisso nära till hands
att utvidga denna konstruktion till att omfatta även andra ord
på -a och -e eller annan vokal som inte är gammal genitivändelse,
t. ex. Volvo lastbilar, Volvo PV 544, Bahco Thermobloc, Sarco regn-

latorer, Thule cacao, AKE ljftblock.
Ett utelämnande av s kan slutligen vara motiverat av önskan
att ett inregistrerat namn skall framstå klart och ograverat, vilket
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bäst sker genom att använda grundformen, som t. o. m. kan
återges i visst bestämt typsnitt, oberoende av texten i övrigt
(»logotyp»).
Denna vitt utbredda praxis bör man nog betrakta som en praktisk nyhet i svensk böjning så länge den håller sig till fabrikatbenämningar o. d., som utgör fasta förbindelser, till fall som GSA
trefas sjinkron generator, NAF elektriska kontaktdon, SKF ra/lager,
AEG högspänningssäkringar, IBM 3000. Däremot lär det inte finnas
tillräckligt skäl att frångå svenska böjningsmönster i fall som SJ:s
verksamhet, SJ :5 bilar möter Er, IBM :5 senaste framsteg, Trelleborgs
gummislangsproduktion ökar, Motorn är av Volvos personvagnstjp B 18 A
på 75 hk och E/e/etromekanos K-serie.

Adjektivets kongruensböjning. - Man kan fråga sig om det
rätteligen bör heta förste ritbiträdet eller första, då fråga är om
en man. Andra exempel är trettioårige ritbiträdet, 43-årige lokbiträdet.
Den regel som vanligen tillämpas, då grammatiskt genus och
sexus kommer i konflikt med varandra, är att artiklar och framförställda adjektivattribut följer det grammatiska genus: biträdet,
ett biträde, det iya biträdet, medan predikatsfyllnad och pronomen följer sexus: Biträdet är sjuk. Han kommer i morgon. Enligt
denna regel bör det heta Första, trettioårzga ritbiträdet osv.
Tillkommer adjektivartikel måste det heta med full kongruens
Det trettioåriga biträdet (inte: Den trettioårzge biträdet). Utan adj ektivartikel är däremot den maskulina adjektivformen icke ovanlig
också vid neutrer, i anslutning till mönstergruppen Förste bibliotekarien, amanuensen, bjiråsekreteraren etc. Inkongruensen kan motiveras med sitt större uttrycksvärde.
Hur böjs adjektivet kristalloid i neutrum?
Liksom alla adjektiv på -oid saknar detta ord neutralform på -t.
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Enstaka exempel finns på att kolloid i ntr. höjs - eller rättare
före 1906 böjdes
kolloidt. Den felande formen kan man i vissa
fall ersätta genom att sammansätta adjektivet med substantiv, t. ex.

kolloidsilver, kolloidämne, genom att utbyta det neutrala substantivet
mot ett annat av n-genus, t. ex. kolloid substans, eller genom att ge
adjektivet ett tilläggssuffix, såsom man har gjort i kolloidal och
sfäroidal. Fonetiskt mera tillfredsställande än kristalloidal vore dock
kristalloidisk med det germanska suffixet -isk, såsom i romboidisk
m. fl. Det blir visserligen en hybridbildning, men som sådan inte
påfallande, därför heller inte störande, lika litet som kolloidal, i
vilket det latinska suffixet har lagts till en grekisk stam.

Räkneordet ett, enkelt (1) och i sammansättning (21, 31 osv.),
skiljer sig från de andra grundtalen därigenom att det har genusböjning: en meter, ett gram. En rest av genusböjning dröjer visserligen kvar också vid två, i stelnade uttryck som ett tu tre, det är

inte tu tal om den saken o. d., där tu är den gamla dualen vid neutrala subst. För det abstrakta talet är formen normalt ett. Man
säger fem och ett är sex, klockan ett. Vid takträkning i musiken är
dock en väl så vanligt som ett.
Som led i sammansättning heter det både tjugoen och tjugoett,
trettioen och trettioett osv., men här är känslan för genus inte lika
stark som vid det enkla en, ett. Tjugoen, trettioen osv, kan förekomma också vid neutrala substantiv, t. ex. t/ugoen flygplan, hus, skott.
Vid år och öre håller man dock allmänt på ett« tjugoett år, öre. Man kan
uttrycka det så, att tjugoen är på väg att bli oböjligt i likhet med tjugotvå, tjugotre osv. Det är det starkare genus, det som förekommer vid
de flesta substantiven, som slår igenom, en tendens som synes
böra understödjas. Krav på genuskongruens är så mycket mindre
motiverat som numeruskongruens under alla omständigheter är
utesluten. (Den ibland mötande singularformen för det följande
substantivet får betraktas som rent fel: tjugoen krona.) För det
28

abstrakta talet
utan följande substantiv - är återigen tjiugoett,
trettioelt osv. normalformen, liksom fallet var med det osammansatta ett. tio och elva är tjngoett, år nittonhnndrasextioett.
Det har sitt intresse att se, att norrmännen då de 1951 officiellt
gick över till räkningen tjneen (t/ueein) i stället för en og 1/we uttalade att en, nynorskt ein, bör vara oböjt i ordningstalen 21, 31
osv.: trettien hej-ter och trettien år och på samma sätt i årtal: nit/en-

hundreogjimtien.l

Pronomen. - Motsättningen mellan uttaisformerna dom och
di för personliga pronomenet och fristående adjektivartikeln i
plural de, i sig själv gammal, har blivit mera uppmärksammad
efter radions tillkomst, vilket framgår inte minst av många insändare till tidningarna och brev till Sveriges Radio. För närvarande är det en fråga som väsentligen bara rör det talade språket.
Dom som skriftform förekommer bara i lättare stilarter och i
dialog som skall spegla talspråk, däremot icke i skriftspråkets
huvudstilart, sakprosan.
1 brev till Tidningarnas Telegrambyrå den 20 januari 1954
skrev Nämnden för svensk språkvård:
Nämnden får med korta mellanrum från olika håll temperamentsfulla skrivelser med begäran om drastiska åtgärder mot dom som subjektsform av det personliga pronomenet och som bestämd adjektivartikel, t. ex. dom såg
dom, dom fyra stora, dom sörjande skred i långsam takt
fram till båren, han återvände till dom sina.
Som känt är tillhör dom - i synnerhet som pronomen,
inte i fullt samma utsträckning som adjektivartikel - genuint talspråk i stora delar av landet, särskilt i Norrland
och söderut ned till Mälaren, Stockholm inbegripet, medan
di har en stark ställning i södra Sverige. Dom har en be1

Kirke- og undervisningsdepartementets rundskriv 25 maj 1951.
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nägenhet att tränga söderut, särskilt i ungdomens språk
i städerna.
Pronomenet de hör till de mest högfrekventa orden i
vårt språk och är därtill vanligen trycksvagt, uppmärksammas därför föga av den talande.
Det är därför helt naturligt och rimligt att personer som
av födsel och ohindrad vana säger dom eller säger di bibehåller dessa former i vanligt samtalsspråk och i det hela
då talet flyter okontrollerat, t. ex. i intervjuer i radio eller
i mindre formella yttranden av olika slag, även föredrag.
Något annorlunda ställer det sig vid uppläsning av tryckt
eller i detalj utskriven text av saklig natur, inte minst vid
uppläsning av kommunikéer, såsom i TT:s fall. Det synes
då vara rimligt att man följer texten och icke utbytet de
mot dom (eller di). Uttalsformen de med skriften som norm
är den enda som kan sägas vara fullt riksgiltig och säkerligen den enda som i det långa loppet har utsikt att bli
allmänt erkänd. Den tillfredsställer både dem som finner
di »lantligt» och dem som finner dom »vulgärt». Den används också redan av vissa av TT:s uppläsare, liksom
den sedan länge använts av Sven Jerring m. fl.
Vi vill därför hänskjuta till TT:s prövning om icke
stilistiska hänsyn och hänsyn till radiolyssnarnas skiftande
språkbruk bör leda till en rekommendation för TT:s uppläsare att uttala de som de vid läsning av dagsnyheterna i
radio.

Kan man i ett affärsbrev skriva Era i st. f. Edra?
Den ifrågasatta formen utgör en anpassning till talspråket, ty
alla säger vi ju så, liksom vi säger Er och Ert. De klart skriftspråkliga formerna av detta personliga och possessiva pronomen
är Eder, Edert och Edra. Enligt SAOB i dess 1917 tryckta artikel
om pronomenet är »'eder(t)' (oftast skrivet med stor begynnelsebokstav), ss. det 'korrektare', ganska vanligt i brev till person(er)
som ej tillhör(a) den förtroligare familje- 1. bekantskapskretsen,
i affärsskrivelser rent av det vanligaste . . . Vidare o. i samman30

hang härmed finner man nästan alltid den längre formen i tidningarnas korrespondenser, i annonser, reklamer, prospekt o. d.
Ett ständigt återkommande fall är t. ex. att en meddelare till en
tidning kallar sig 'eder korrespondent', 'eder meddelare'». Om
p1. era skriver samma ordbok att den »uppträder i skrift mycket
sparsammare än motsvarande singularform».
Sedan detta skrevs har de korta formerna Er och Ert blivit
betydligt vanligare i affärskorrespondens, i annonser och reklamtryck och kommit att anses som helt korrekta. Det sammanhänger
med den allmänna tendensen att närma skrift och tal till varandra,
varpå slopandet av de särskilda pluralformerna av predikatsverbet, typen används (gentemot användes), den ökade frekvensen av
negationen inte (gentemot icke) är andra exempel. Något annorlunda förhåller det sig med p1. Era. »Vi har mottagit Era beställningar» reagerar en del brevmottagare för, betraktar formen som
något lättvindig, på linje med »nåra» och »såna» (några, sådana).
Pronomenet står i st. f. namn eller titel och bör handhas med tillbörlig noggrannhet. Om herr Bondeson stavar sitt namn med ett s,
så iakttar man det. Man skriver inte heller Direktörn utan Direktören, fastän man - om man är uppsvensk - använder den kortare formen vid ett samtal. Ett pronomen av detta slag är av
ömtåligare natur än ett annat ord, just därför att det vänder sig
direkt till den person som man vill påverka.
Men kan man skriva Ert och Edra i ett och samma brev?
Är det inte inkonsekvent? Jo utan tvivel, från rent formell
synpunkt, men det kan sägas vara konsekvent i en högre bemärkelse: man söker iaktta en hövlighetens konsekvens. Oregelbundenheter i böjningen av samma slag som detta finns det många
exempel på i språket. Man skriver t. ex. vi ger och bar gett, men
inte det är gett eller den ärgedd, utan det är givet och den är given.
Det resonemang som här förts gäller ett affärsbrev som går till
en bestämd person. Det behöver därför inte vara tillämpligt på
annonsen som vänder sig till en anonym massa. Dessutom måste
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konstateras att ett affärsbrev genom sitt innehåll och sina formuleringar i övrigt kan bli ohövligt i tonen och förarga mottagaren,
även om formen är Edra, liksom det inte är uteslutet att det kan
vara vänligt i tonen och glädja mottagaren, även om formen är
Era.

Verb. - Predikatsverbets kongruens, frågan om man även i skrift
lämpligen bör slopa de särskilda pluralformerna och skriva vi är,
vi kan och vi var i st. f. vi äro, vi kunna och vi voro, blev särskilt
aktuell i mitten av 40-talet. Dåvarande chefen för Tidningarnas
Telegrambyrå, Gustaf Reuterswärd, skrev den 15 maj 1945 till
Nämnden för svensk språkvård bl. a. följande:
Förhållandet är, att TT mottagit framställning från flera
bland dess största abonnenter att vi i vårt material skulle
övergå till att använda verbets singularform i de fall då
vi nu använda pluralform. jag har gjort en del undersökningar, men icke kunnat komma till något entydigt resultat. Det är givet att TT i många fall måste respektera författarna; vi kunna t. ex. icke ändra på ett personligt uttalande av kungen eller på trontalet. Detta tillhör de mera
extrema fallen, men vid en genomgång av TT:s material
kommer nog en del andra sådana fall och många ganska
besvärliga att finnas .
Det är givet, att TT:s ställning i högsta grad kommer
att påverka pressen och därigenom påverka allmänheten.
jag känner därför ett högst besvärande ansvar inför denna
fråga och vill absolut icke taga ställning till den innan jag
hört vad några kloka och kunniga språkmän har att säga
om saken. TT:s styrelse är naturligtvis sista instansen,
men jag skulle tro att denna institution kommer att följa
mina förslag under förutsättning att de äro välmotiverade.
A andra sidan vill jag icke att saken skall dra ut i det
oändliga. De stora tidningar som redan för sin del genomfört reformen till singularformen vilja säkerligen inte vänta
allt för länge.
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Nämnden gav i sitt svar den 2 juli 1945 först en redogörelse för
hur utvecklingen gestaltat sig inom skönlitteraturen, skolan, förvaltningen, affärslivet och pressen och fortsatte därefter:
Sammanfattningsvis kan sägas, att det svenska skriftspråket, bortsett från kanslispråket, nu befinner sig i ett
övergångsskede vad beträffar tillämpningen av kongruensregeln vid det finita verbet. Därav följer en viss stillöshet,
som är oundviklig men av övergående natur. Utvecklingen
i vårt land går otvivelaktigt mot ett slopande av de särskilda pluralformerna, liksom fallet varit i de nordiska
grannländerna. Denna utveckling innebär en anpassning
av skriften till det naturliga men vårdade talet. Att skriftspråket härigenom vinner i ledighet lär icke kunna förnekas. Invändningen att ledigheten vinnes på tydlighetens
bekostnad må vara riktig i närvarande skede. Förhållandet
i danskan och norskan ger dock en anvisning om att klarhetsbehovet utan större svårighet kan tillgodoses, så snart
övergångsskedet passerats.
Vad den tidningsläsande allmänheten angår, bör uppmärksammas att den i första hand är intresserad av sakinnehållet, »nyheterna». Den språkform torde för den vanliga tidningsläsaren vara bäst, som naturligast och enklast
ger »nyheterna». Ur denna synpunkt är singularformen
för flertalet svenskar att föredraga.

Nämnden menade emellertid att en stel regeltillämpning icke
var önskvärd och slutade med att rekommendera följande anvisning:
1 material som icke är av strängt officiell natur användes
i regel den förenklade verbböjningen utan särskilda pluralformer av predikatet. 1 officiella meddelanden och liknande
material som återges i direkt anföring bibehålles pluralformerna. De böra även bibehållas då en författare särskilt begärt detta.
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Den 19 oktober 1945 sände så TT följande meddelande till
sina abonnenter:
Fr. o. m. söndagen den 28 dennes kommer TT att i
material som icke är av strängt officiell natur i regel använda den förenklade verbböjningen utan särskilda pluralformer av predikatet. 1 officiella meddelanden och liknande
material som återges i direkt anförande bibehålles dock
pluralformerna. Innan TT tagit detta steg har byrån konsulterat två för svensk språkvård representativa organ,
nämligen Nämnden för svensk språkvård och Modersmålslärarnas förening. Deras yttranden bifogas för Eder
kännedom och får naturligtvis användas vid eventuell publicering.
Sedan detta uttalande gjordes har Skolöverstyrelsen (1951) för
skolornas del förklarat att »det numera är en självklar sak, att
singularformer av predikatet får användas även vid pluralt subjekt».1 1 Anvisningar för riksdagstrycket (1954) heter det: »Verbets singularform som predikat vid plurala subjekt används i anförandena till kamrarnas protokoll; i övrigt riksdagstryck, när
manuskriptet har denna skrivform.» Även anföranden till statsrådsprotokollen är hållna i singular, liksom lagrådsremisser, sakkunnigdirektiv o. d., däremot fortfarande inte lagar och författningar och konseljbeslut i löpande ärenden.2
Under de år som gått sedan 1945 har i själva verket enhetsformen av predikatsverbet blivit så naturlig, så stilistiskt neutral,
att de flesta människor inte ens lägger märke till den. Däremot
har de särskilda pluralformerna redan fått en patina över sig av
ädelrost som gör att de observeras och känns som ålderdomliga
stilvarianter. Att det har kunnat ske beror ytterst på att denna
Aktuell från sö 1951:20.
Se G. Bergman, Kunglig språkvård, i: Festskrift till Nils H5nninger 1952,
s. 64 f.
1
2
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kongruensböjning hos predikatet i sig själv är en lyx: man överför föreställningen om flertal från subjektet, där den naturligt
hör hemma, till predikatet, där den inte hör hemma. Om jag
säger Herrarna resa i morgon betyder det inte att herrarna företar
flera resor.
De stilarter som ännu håller fast vid pluralformerna är i synnerhet domstolarnas språk, och delvis administrationeris, myndigheternas språk. Man har som ett skäl anfört att pluralformen genom
sin ålderdomlighet gör ett värdigare intryck än singularen. Det är
också fullt legitimt att lag- och författningsspråket gör ett värdigt, ja myndigt intryck. Dessa kvaliteter behöver dock icke
vinnas på bekostnad av den större smidighet och följsamhet som
vårt allmänna skriftspråk har uppnått bland annat just genom
predikatsverbets enhetsform. Viktigare är att söka finna enkla ord
för klara tankar och en enkel och genomskinlig satsbildning. Då
ger innehållets eget allvar den rätta värdigheten åt språkdräkten.
Det lär väl också vara en tidsfråga bara när lagspråket accepterar
enhetsformen för nya lagars och författningars del, vilket kommer att få omedelbara verkningar för kanslispråket.1

En fråga som har fått ökad aktualitet sedan den singulara enhetsformen för predikatsverbet har slagit igenom är verbets s-form i
presens, frågan om man i sakprosa kan skriva används, bärs,
krävs, säljs, döms, sägs, sjns, finns och bränns eller om de längre

formerna användes, bäres, kräves, säljes, dömes, s/iges, s-ynes,finnes och
brännes bör uppfattas som de lämpligare. 1 skolgrammatikorna
heter det alltjämt att presens passiv på -s är talspråkets och det
lediga skriftspråkets form, medan -es betraktas som mera korrekt
Björn Kje/Iin, Kan våra myndigheters språk moderniseras? Skrifter utg.
av Nämnden för svensk språkvård 22 (1960), s. 7 och Svensk Juristtidning
1959, s. 103 och 285-293.

1 Jfr
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skriftspråk. Situationen håller på att snabbt förändras på den
punkten. 1 deponens, alltså verb med s-form men med aktiv betydelse, är den kortare formen sedan gammalt det normala: det
behövs, nässlorna bränns, jag minns, det tycks. Ett undantag är sjines
vid sidan av sjins. Formskillnaden, som dock icke allmänt iakttas,
motsvaras här av en skillnad i betydelse - sj;zs 'är synlig' och
synes 'förefaller, verkar'; jfr hos Bellman Fredmans sång nr 64:
»Fjäriln vingad syns på Haga» och sång nr 61: »Altför gladlynt
synes du>,.
Historiskt sett ligger det ju så till att fornsvenskan hade den
korta s-formen vid de starka verben: bcrs 'bärs', bie 'bjuds',
gffs 'givs', ni/ax 'uttags' osv., vid de svaga av ja-klassen: qua'Is
'kväljs', dvs. klandras, skils 'skils', dvs, sägs, spyrs sep 'spörs upp',
dvs. uppspåras, s1s 'säljs', inIx 'inläggs', sts 'sätts' och även
vid flera svaga av e-klassen, t. ex, six 'sägs'1, medan de svaga
ia-verben hade es-formen med grav aksent, t. ex. dömes. 2 Men
tidigt började den kortare formen tränga in också här. Redan i
fornsvensk tid hade man både ,gieris och geErs av verbet göra (ga'ra).
Övergången till den kortare formen torde först ha gällt verb med
stamsiutande r: föra, höra, röra osv., vilka redan i aktiv fått de
längre formerna jörer, hörer, rörer haplologiskt förkortade tillför,
hör och rör. Av SAOB:s belägg finner man attförs har iakttagits
hos Bureus Sumlen 40 (c. 1600), för redan 1544 och hörs 1672,
hör redan 1579.
Under nysvensk tid blir växlingen mellan de två s-formerna
inte lika regelbunden. »1 vardagligt talspråk brukas endast den
enstaviga formen (sålunda särskilt av deponentia och former med
reciprok eller »absolut» funktion), t. ex. jag minns, det känns, det
1

S4gs är formen i 1734 års lag (»Som i 10. Cap. i thenna Baik sägs») och är
alltjämt formen i lagspråk.
2
Se Elias lVessén, Svensk språkhistoria 1, 5 125-127, 129, 132 och Gösta
Holm, Om s-passivum i svenskan, s. 173 f.
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sägs, det hörs, hon syns inte till, det behövs inte, vi möts, dörrarna stängs,
jfr det sjnes och det yns. Den tvåstaviga formen tillhör skriftspråket och brukas särskilt när verbet har passiv användning.»
Så summerar Wessén läget.1
»De korta s-formerna med passiv betydelse synes vara en ung
företeelse i språket, i varje fall har de först i sen tid börjat uppträda i någon större utsträckning», säger R. Körner,2 och han
fortsätter: »Säkerligen (är de) att sätta i samband med förlusten
av verbets pluralformer . . . Verbets s-former med passiv betydelse har merendels en typiskt skriftspråklig karaktär. Det vill
synas, som om det för språkkänslan på något sätt burit emot att
i detta fall ersätta verbets plurala former med motsvarande singulara. Man har då i pluralis gripit till den kortare s-formen, säkerligen i främsta rummet icke därför att denna form var kortare
utan därför att den i numerusavseende var indifferent. Denna
neutrala kortform har sedan inträngt också i singularis och sålunda genomförts över hela linjen.»
Det är säkert riktigt vad K. här säger. Som exempel på den
av honom nämnda reaktionen mot es-formen vid pluralt subjekt
kan anföras följande fall i en uppsats i Nordisk Tidskrift 1961:
»denna betydelsenyans uttrjckes» men »betydelseelement, vilka
:ettrjcles så . . .», »1 artikeln anföres först den abstrakta betydelsen»
men »de betydelsenyanser, som anförs i definitionen». Författaren
har nästan genomgående -es vid singulart subjekt och -s vid pluralt.
Bruket av den kortare s-formen i skrift - som f. ö. synes vara
vanligare i norra och mellersta Sverige än i Sydsverige4 - inneA. a. 5 203 och 211.
Modersmålslär. förenings årsskrift 1954, s. 102.
Bengt Lornan, Metoder inom lecikografisk semantik, s. 350 —368.
Jfr att i dansk skrift es-formerna är regel såväl i infinitiv som i presens och
imperfekt: gives, gaves, ja dcponens har -es också i supinum: han har cldedes
siden side!, hvorndr har vi setet sidsi ?, det er lykkedes. Se t. ex. P. Diderichsen, Elcmenuer dansk grammatik, s. 119.
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bär en anpassning till talspråket. Vad beträffar s-formen vid singulart subjekt innebär det för de starka verben och flera av de svaga
samtidigt en återgång till det äldsta svenska språkbruket. Efter
mitt sätt att se är denna utveckling att hälsa med tillfredsställelse,
då den avlägsnar en icke nödvändig skillnad mellan skrift och tal.
A andra sidan kan man inte skära över en kam. Särskilt lätt blir

anpassningen av verb med stam på -r:föra, göra, höra, köra, lära,
röra, styra m. fl., för vilka attraktion från en aktiv presensform
på -er inte längre kommer i fråga. Det finns verb för vilka man
kan föredra den längre es-formen av stilistiska, fonetiska eller
andra skäl. Det kan vara sammansatta verb av avgjort skriftspråklig karaktär, t. ex. igångsättes, inskränkes, ås/adkommes - där
också önskan att skilja presens från imperfekt åstadkoms kan spela
-, omnämnes, ii/märker 'kännetecknas', utsändes,fönutsät/es, i de
två senare fallen för att undvika de likartade ljudförbindelserna
ts-ds och ts-/ts. 1 fall som vänjes, spörjes, kan man också vilja ha
den längre formen. 1 den äldsta svenskan fanns intej i presens
singular, vilket ännu röjer sig i spörs, skils; jfr quääls 'plågas' i
Bibeln 1541; i dialektalt talspråk motsvaras ett vänjes av väns,
vängs o. d. Också i fall som in-, ut-, åter- och övertages föredrar man
trots forrisvenskans ut/ax osv, den längre formen i sammanhang
då man inte vill använda den lösa sammansättningen tas in, ut osv.
Gudmund Björck skrev i sin bok Djäknar och helikoptrar
(s. 15): »Så snart som något kommer till utöver det rent objektiva
meddelandet, så snart en sats icke bara s ä g e s utan också s ä g s på
ett visst sätt, börja faktorer driva sitt spel, vilka från rent förståndsmässig synpunkt äro ovidkommande.» 2 Att det betonade
s/4ges fick den längre formen, medan det obetonade verbet fick
den korta berodde säkert inte på ett tryckfel utan var fullt avsiktligt.
Jfr hur å andra sidan den korta formen kan föredras i används för att tydligt
skilja presens från imperfekt användes.
2 Spärrningen är min, icke Björcks.
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De redan anförda exemplen på tidigare såsom rent talspråk betraktade former, som nu gör anspråk på att tillhöra korrekt sakprosa är inte de enda. Man kan också nämna verbala kortformer
som bli, dra, ge och ta gentemot bliva, draga, giva och taga. Hava
kan redan sägas vara föråldrat i normal sakprosa. Inte ens juristerna använder det i motiveringen till lagar, bara i själva lagtexten.'
De nämnda korta infinitivformerna är inte bara fullt användbara
utan kanske redan de normala, i varje fall i sådan sakprosa som
icke eftersträvar att vara stram, och detsamma gäller presensformerna blir, drar, ger och tar. Bliver är liksom bayer föråldrat eller
hänvisat till mycket högtidliga stilarter. Bibeln 1917 har enbart
bliver, men alltid har.2 Även drager, giver och lager kan verka lätt
ålderdomliga, göra ett stelt intryck, är i varje fall förbehållna
mycket formell sakprosa. 1 lös sammansättning är de knappast
användbara.
Något annorlunda ställer sig saken vid fast verbsammansättning. Där kan till och med hava förekomma, t. ex. medhava, mindre
gärna medha, däremot inneha. Man skriver kvarbliva, mindre gärna
kvarbli, men självfallet är uttrycket som sådant stelt. Det normala
uttrycket är bli kvar. Man skriver ge akt på men hellre aktgiva på
än akige på. A andra sidan kan man i korrekt sakprosa använda
den korta verbformen i sammansatta verb som av ge, medge, inge
förtroende, omge, uppge namn och adress, i annan betydelse ge upp
'avstå', återge, överge. Men i supinum hellre avgivit, uppgivit etc. än
avgett utlåtande, uppgett att, i particip alltid avgiven etc. Man skriver
väl i sakprosa, t. ex. i räkneläror, alltjämt helst Antag att ..., och
man skriver alldeles säkert Mottag mina varmaste lyckönskningar.
1 presens skriver man visserligen antar men undviker gärna formen mottar, liksom uttar, skriver i stället tar emot, tar ut.
Enligt regeringsrådet Carl Kuylenstierna i radioföredrag 1940.
Se Joh. Lindbiom, Om språket i den svenska bibelöversättningen av 1917,
Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 13, s. 21.
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Mars kan gula den utveckling som nu pågår att närma den
största och viktigaste stilarten inom skriftspråket, sakprosan,
till det vårdade talspråket. Redan har klyftan dem emellan märkbart utjämnats och sakprosan som en följd därav vunnit i smidighet och naturligt fall. Men man kan inte anse det lyckligt att närmandet sker brådstörtat. Det bör i stället ha karaktären av en
ständig balansgång mellan det stela och det släpphänta, det opersonliga och det alltför personliga, lätta och nonchalanta.

Reklamchefen i Marabou, Leif Sandström, hörde sig den 29 mars
1946 för hos nämnden angående möjligheten att införa uttrycket
djupfrysta jordgubbar o. d. Nämnden svarade den 1 april:
Frågan gäller det lämpligaste sättet att uttrycka betydelsen 'bringa att frysa'.
Det i de nordiska språken äldsta sättet att uttrycka denna
betydelse är det kausativa verbet frösa, fröste, fröst, vilket
såsom alla dylika verb är bildat på imperfektstammen
av det starka intransitiva verbet; jfr l2gga (kausativ till
/zgga), sälta (till sitta), bränna (till brinna). Det äldsta exempel på detta verb vi har i vårt språk finns i Erikskrönikan, vers 3353 f., där det heter: »winterin haffde älwena
fröst / at man matte hona hade ridha oc ga» (vintern hade
fröst älven, så att man kunde både rida och gå på den).
Verbet frösa lever kvar i finländsk svenska, i norrländska
dialekter och i norska, i vilket senare språk det heter froysa
och betyder 'la fryse'. För det svenska riksspråket är emellertid verbet obekant, liksom hela detta bildningssätt nu
är föråldrat. Naturligtvis skulle man kunna lansera detta
ord med gammal hävd och sålunda tala om »Findus frösta
jordgubbar», »Findus metod att frösa jordgubbar», »De
på detta sätt frösta jordgubbarna behåller sommararomen».
»Findus fröser blåbären vid en temp ... » osv. Men därtill fordras ett visst mod.
Återstår då att låta det starka verbet Jrjisa, frös, frusit få
även betydelsen 'låta frysa', eller att böjafrjisa svagt Uyste,
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frjst), när det är transitivt. För det förra kan man åberopa
en viss hävd. Man kan också anföra parallellen flyga, som
böj s starkt (flög, flugit) även då det står transitivt: man
flyger (flg, har flugit) en maskin till Paris. För det senare

alternativet talar å andra sidan att man därigenom tydligt
särskiljer de två betydelserna hos fr5sa. En dylik nybildning, som tjänar ett förnuftigt syfte, är fullt tillåtlig.
För fullständighetens skull bör tilläggas, att man också
har möjligheten att använda ett helt annat verb, nämligen

ned/ejila.'
Marabou beslöt därefter att för sin del införa böjningenfrjisa,
frste,fyst, till en början endast i den sammansatta formen djupfrjst, för att uttrycka betydelsen 'bringa att frysa'. Därigenom
fick man möjlighet att skilja mellan köldbehandlade och köldskadade varor, att skilja mellan t. ex. frusna blåbär och djupfr5sta,
mellan frusna kycklingar och d;upfrjvsta. Efter någon tvekan följde
så det ena företaget efter det andra i Marabous spår och slutligen
(1950) bokfördes den nya böjningen i SAOL.

Utförligare om ordet hos G. Bergman, Det lämpliga uttrycket, Nysvenska
Studier 1951, s. 106 f.
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Ordbildning

Vid sammansättning av substantiv ar det ofta tveksamt, om
ett s skall insättas i fogen mellan lederna. På en fråga från Sveriges
Lottaförbund (br. 12.9.1952) om man borde skriva chefslotta, såsom SAOL (1950) föreskrev, eller cheflotta, svarade nämnden
att någon generellt giltig regel som anger när s skall utsättas i
fogen i enkla sammansättningar inte kan uppställas. Gamla stamkomposita, som alltså saknar .r, och genitivkomposita förekommer
vid sidan av varandra. En vidlyftig utredning av frågan har Fr.
Tamm gjort i sin skrift »Sammansatta ord i nutida svenskan,
undersökta med hänsyn till bildning av förleder» (1900). Enligt
Tamm är chef det enda enstaviga substantiv på f-ljud som får s
i. sammansättning, t. ex. chefsegenskaper, -fartjyg, -plats. Mycket
sällan saknas s, säger han och ger exemplet chefförändringar. Man
bör dock tillägga att s ofta saknas då chef- kan utbytas mot högste,
över- eller huvud-. Det är just fallet i cheflotta, som icke betyder
chefens lotta utan chefen bland lottor. På samma sätt förhåller
det sig med de i SAOB upptagna chefkonstruktör, chefläkare och
chefveterinär. SAOL (1950) tillägger chefredaktör, men ger alternativt s-form åt de tre sammansättningarna från SAaB. A andra
sidan får chef assistent endast s-form, ty här är betydelsen chefens
assistent. Endast s-form ger SAOL också åt chefsingenjör, chefsinstruktör, chefsiotta m. fl. Vacklan råder uppenbarligen i språkbruket, men goda skäl kan förebringas för att utelämna s i de tre
sista exemplen och därmed jämförliga.'
1

Det bör nu tilläggas, att SAOL i senare tryckningar infört alternativ s-lös
form i de tre Sista fallen.
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1 dubbla sammansättningar av typen (a+b) + c är det däremot, såsom påvisats särskilt av Tamm, en huvudregel att ledet
b får ett tillägg av s, att det alltså bör heta bulldoggsbnss, flygplanspiloter, fullvärdesgaranti, gummiringshandlare, hasselnötskärnor,
reservfondsmedel, stnärgskulörer och tittskåpsscen.
Insatsen av s i fogen har tydligen till uppgift att visa hur en
flerledad sammansättning skall uppfattas. En s/eolbokhylla behöver
inte vara detsamma som en skolbokshjlla, det ena kan vara en
hylla, tillverkad speciellt för skolor och inte för privatpersoner,
det andra är en hylla för skolböcker och inte för annan litteratur.
En s/eolbolesutställning är ett klarare uttryck än en skolbokutställning, om man nämligen menar en utställning av skolböcker. 1
och för sig kan man låta s-et skilja mellan riks-språ/evård och
rik.ssprdks-vdrd, även om man här som ofta eljest bör undvika
de mångledade sammansättningarna. Klarast och naturligast är
att tala om en »riksomfattande språkvård» i det ena fallet och
»vården om riksspråket» i det andra.
Från regeln om si fogen i dubbla sammansättningar finns några
undantag. Självklart är att ett andra s inte kommer i fråga i ord
som sjuglasvagn, storkorskommendör och uppmarschlinje. Även i lutflskfat och gudstjänsttid är s av fonetiska skäl obekvämt och saknas
därför.
En särställning intar sammansättningar som kallbadhus och varmbadhus, som endast skenbart är sammansatta av kall (varm) och
badhus. 1 verkligheten är det badhus som serverar kallbad och
varmbad. Men en förbindelse som kallbads-badhus tolereras inte,
den är för pedantisk. Det går med den som med tonfisk-Jiske, som
blir tonfiske, ledet -bads- faller bort och kvar står kall-badhus.
Ett ord som ängsmarkpartier borde enligt huvudregeln få ett
si huvudfogen. Att den s-lösa formen likväl ofta föredras, kan bero
på att förledet redan innehåller ett s, det kan också vara ett fall
av samma slag som kallbadhus: man uppfattar det som en kombination av ängsmark och markpartier.
43

o) - c
0

Då ett s icke tilläggs i nässvalgsoncl beror det på att förledet här
är av ett annat slag, det är en kopulativ sammansättning: näsa
och svaig-sond.
1 sådana dubbla sammansättningar, där förledet slutar på vokal
har man även ett annat sätt att markera huvudfogens plats. Jag
tänker på sådana ord som folkskolestadga och folkskolestj're/se,folkviseme/odi, solstickepojke, spånskivefabrik, krzgsfångel/iger. De enkla
sammansättningarna slno/stadga, vismelodi osv, har däremot inget
e i fogen. Man kan emellertid observera att s i många fall har
trängt in också i denna typ av dubbla sammansättningar: mot
de enkla druvkiase, kakform, stickfabrik svarar vindruvslelase, pepparkaksform (men vax/eakeform, eftersom två k.s skulle störa), tändsticksfabrik. Man kan också mycket väl säga solstickspojke och spånskiusfabrik. En mindre god typ är yrkesskolman, pappersmasstillverkning, ko/gruvarbetare, brevduvpost, som inte skiljer sig från den
enkla sammansättningen och därför blir mindre tydlig. Man kan
- åtminstone för ett ögonblick - tolka yrkesskolman som en
yrkesmässig, professionell skolman i st. f. en yrkesskoleman och
pappersmasstillverkning som masstillverkning av papper.
1 sammansättningar med massa- talar tydligheten för att i enkel
sammansättning låta massa- behålla den lexikaliska formen: massatillverkning (gentemot masstil/verkning), alternativt också i dubbel
sammansättning: trämasse- el. Irämassatillverkning. Lexikalisk form
är också avgjort att föredraga i alla sammansättningar med sj/raför att undvika förväxling med syre 'oxygen': syratorn och syracistern, mjölksyrabaklerier, salpetersyrafabrik, aminosyramo/e4yler för
att inte tala om syresjraframstä//ning.' Remissabok, -erkännande och
-lista är också tydligare former än remissbok osv., om man syftar
på penningförsändelse.

'Jfr förf. i Nysvenska Studier 31(1953), s. 126 f.
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När Sveriges författareförening på sin tid bildades skrevs namnet
så, med bibehållet e i sammansättningsfogen. Inom föreningen
diskuterades (1958) om det inte vore riktigt att stryka e. Man
erinrade om att SAOL (1950) endast känner förleden författar-.
Riktiga är i och för sig bägge formerna. Författar- tillhör talspråkt, med undantag för Sydsverige som i samniansättningar
av detta slag behåller e, alltså säger flirfattareförening, Skomakaregalan (i Lund), snickarebostaden. 1 skriftspråket är e-formen förbehållen ålderdomliga eller högtidliga stilarter, alltjämt med
undantag för Sydsverige. Frågan är alltså här om man önskar
förläna namnet en ålderdomlig, högtidlig eller provinsiell klang.
Formen Sver:ges Förfatlarförening är däremot för större delen av
landets invånare stilistiskt neutral, liksom Svenska Översättarförbundet, vilket senare är den officiella formen.

Det engelska Saudi Arabia, fr. l'Arabie Saoudite, har svenska utrikesdepartementet hittills återgivit med Saudi-Arabien. Man hade
på sina håll yrkat att departementet skulle ersätta denna form
med den kortare Saudarabien. Sand (ibn-Saud) är namnet på den
ursprunglige monarken och sonen-efterträdaren som fortfarande
är landets konung. 1 sitt yttrande till departementet om detta
förslag framhöll nämnden att bägge formerna från ordbildningens
synpunkt var lika riktiga. 1 det ena fallet hade man lagt adjektivsuffixet -i till kunganamnet: Saudi-Arabien blir liktydigt med
'det saudiska A.'; jfr Israeli 'israelisk'. 1 det andra fallet har man
som förled tagit personnamnet oförändrat; jfr Bismarck-öarna.
Formen Saudi-Arabien synes emellertid vara den lämpligare därför att den anknyter till skrivsättet i både engelskan och tyskan
(eng. Saudi Arabia el. Saudi-Arabia, ty. Saudiarabien1).

1

Se t. ex. Webster's Geographical Dictionary, 1959, och Duden, 1958.
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4—Bergocan, Ritt och fel i spr5ket

1 engelskan finns verbet deodorie 'avlägsna dålig lukt' och därjämte substantivet deodorant om medel att avlägsna sådan lukt.
Detta senare ord har oförändrat övertagits av svensk reklam.
Det kommer emellertid i konflikt med svensk ordbildning, som
vill ha s i fogen när en vokal följer. Vi säger desarmera, desillusion,
desinfek.tera, desorienterad och desoxidation, men demobilisera, demolera, denaturera och deprimerad. Det engelska ordet borde därför
få den anpassade formen desodorant.

1 sammansättningar, där förledet är en förbindelse av ett grundtal
från två och uppåt och ett substantiv, kan man vara tveksam om
substantivet skall ha singular eller plural form. Skall det heta ett
åttavåningshus men åttatimmarsdag?
Man möter å ena sidan trefjärdedelstakt, trevägsventil, tvåknappshandske, fyrstadsvalkrets, sexspaltsformat, trefasledning,
trestatsförbund, trelänksbygel, fem-, tio-, hundra- och tusenkronesedel (äv. -kronorssedel), där substantivet alltså har singular
form, men det heter å andra sidan fjortondagarsavlöning (äv.
fj ortondags-), sexdagarslopp, tredagarskurs, 40-minutersprogram, treminutersperiod, tremånadersväxel, tiomillionerslån,
fyraveckorsperiod, femkronorsfrimärke, tusenkronorsrevers.
Det normala är att förledet i en sammansättning har singular
form: en brädstapel är en stapel av bräder, ett firmaregister ett
register över firmor, en dahliegrupp en grupp av dahlior. 1 fallen
med räkneord i förledet står emellertid två principer mot varandra:
singularform enligt huvudregeln och pluralform som räkneordet
inbjuder till. Det är den senare formen som behöver en särskild
förklaring. Det vill synas som benägenheten för plural är särskilt
stark, om i förledet ingår en måttenhet som kan anta pluralform. Det gäller måttenheter för tid: sekund, minut, timme, dag,
vecka, månad. Andra måttenheter: grad, radian, kalori, atmosJär,
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krona, mil//on etc., am, kanna o. d. De flesta måttenhetsord saknar
pluraländelse.
De uppräknade exemplen med singular form hos förledet är
alla namn på föremål o. d. med undantag av -krone- och -fjärdedels-. Att femkronesedel osv, förekommer vid sidan av femkronorssedel osv, beror sannolikt på att förledet också kan förekomma
självständigt i singular form: enfemkrona (jfr en femma) osv.
De här berörda sammansättningarna med räkneord har också
en annan sida: de kan lätt bli otympliga, om nämligen det senare
ledet i sin tur är sammansatt. Mot sammansättningar som 40minntersradioprogram, 1 7-våningspnnkthus och sexmånaderskvigka/v
värjer sig språkkänslan, därför att de endast med svårighet kan
hållas samman under en aksent. Reaktionen kan ta sig uttryck
på två sätt: antingen kapar man den tänkta sammansättningen i
huvudfogen och får då 40-minuters radioprogram, 17-våning(ar)s
punkihus och sexmånaders kvigkalv, enmans bdddsoffa, femprocenis saltsjiralösning, engångs statsutgft eller man upplöser också det
första huvudledet och får 40 minuters radioprogram, 17 våningars
punkthus, sex månaders kvgkalv.
1 bägge fallen har man vunnit en bättre språklig rytm, i det
första fallet dock på bekostnad av vanliga ordbildningsregler. De
frigj orda förleden 40-minuters, 17-våning (ar) s, sexmånaders, enmans,
femprocents och engångs existerar inte som självständiga sammansättningar. Grammatiskt är de dubbeltydiga, till formen substantiv men till funktionen adjektiv. De får kallas oböjliga attributiva
adjektiv. Tillvägagångssättet är emellertid behändigt och ett korrektiv mot den otymplighet som våra sammansättningsnormer
kan leda till.
Om substantivet skall ha bestämd form visar sig emellertid
det frigjorda förledet inte fungera helt oklanderligt som adjektiv.
Uttryck som det 40-minuters radioprogrammet, det 7-våningars kontorshuset och den sexmånaders kvigkalven är visserligen naturliga
konsekvenser av förledets frikoppling, men man vill hellre ut47

trycka sig enligt normala ordfogningsmönster: 40-minutersprogrammet i radion, kontorshuset med sina sj» våningar e. d. och den sex
månader gamla kvigkalven.
Otympliga sammansättningar uppstår över huvud taget
lätt i vårt språk liksom i tyskan, mindre däremot i franskan och
engelskan. Man kan jämföra hur termer som årsmedelvattenstånd
och grtindvattenhöjd, på tyska mittlerer Jahreswasserstand och Grundwasser.piegel, har sin motsvarighet i franska niveau moyen de l'année
och niveau de la nappe aquifire, engelska annual mean water level och
level of the water table,' alltså flera självständiga ord i engelskan
och franskan mot ett enda sammansatt i svenskan, analytisk
konstruktion contra syntetisk. Här är några exempel på långa
sammansättningar, hämtade ur teknisk litteratur och Svensk
författningssamling: ver/eningsgradsförsämring, årsmedelverkningsgrad,
bromsbandspålcggningsmaskin, »Samverkande tulipackarhuskarislagen
i Sverige», temperaturväxelbeständighetsområde, termokompressions-

indunstningsanläggningar, eldstadsrumsbelastningar, provianteringsfrilagersjournal, för att inte tala om »Lampa omfattande en elektrisk
lågttyckskvicksilverångurladdningsanordning» (ur en patentskrift). 1
flertalet av dessa och liknande fall möter inget hinder att i stället
välja den engelska och franska ordbildningsvägen, att upplösa
sammansättningarna och skriva försämring av verkningsgraåen,
maskin för påhggning av bromsband osv. Det långa ordet från
patentskriften har mera karaktären av definition än av term, är
också numera i praktiken avlöst av det behändigare (ysrör.

Då auktorrättskommittén på sin tid (1952) önskade införa i lagen
ett svenskt ord för auktorrätt övervägde man alternativen upphovsmannarätt, som redan fanns i finländsk lag, och upphovsrätt,
Fyrspråkig illustrerad teknisk ordlista för floder och kanaler, TNC 9, s. 58
och 30.
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som var det danska och norska ordet (da. ophavsret, no. opphavsrett). Nämnden för svensk språkvård påpekade i sitt yttrande
att upp hovsrätt som en nybildad svensk motsvarighet till det danska
och norska ordet kan tolkas antingen som en enkel sammansättning av upphov och rätt med betydelsen 'rätt som grundar sig på
upphovet (till boken, musikverket, konstverket osv.)' eller som
en ellips av sammansättningen upphovsmannarätt, där mellanledet
har fallit bort såsom i draksådd (av draktandssådd), kamgarn (av
kamullsgarn), kornb/å (av kornblomsblå, dvs. blåklintsblå), kolonial(varu) affär, liv (försäkrings) bolag, tretton (dags)afton.' 1 valet mellan
de två alternativen måste det, ansåg nämnden, väga tungt att desi
kortare formen redan har hävd i två skandinaviska språk. En
svensk form upphovsrätt skulle bidraga till en önskvärd dansknorsk-svensk enhetlighet i terminologin, som icke minst inom
rättsväsendet eftersträvas.
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Ytterligare exempel: aiorn(bombs)skjdd, Ie(kopps)fal, ionflsk)fiske, vilket
senare visar haplologiskt bortfall av mellanledet.
2 Se även Det lämpliga uttrycket, Nysvenska Studier 1939, s. 184 f.
Ett tidigare exempel därpå är häleri som beteckning för Visst slag av förmögenhetsbrott. Därom skrev straffrättskommittén i sitt betänkande med
förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott, SOU 1940:20, s. 76: »For åtskilliga förmögenhetsbrott, som nu sakna namn, har kommittén bildat nya
sådana. Några av dessa hava redan nämnts, exempelvis svindleri, olovligt
förfogande, behörighetsmissbruk och mannamån mot borgenärer. Namnen
äro i regel svenska Samt Så vitt möjligt korta och enkla. Ett brottsnamn som
måhända till en början gör ett främmande intryck är häleri, vilket i kommitténs
förslag ersätter det nu i dagligt tal, om också icke i strafflagen, brukade uttrycket tjuvgömmeri. Det av kommittén föreslagna brottsbegreppet omfattar emellertid ej blott befattning med olovligen åtkommet gods utan även
fall då någon skaffar sig vinning av annans brott på helt annat sätt; och då
det säkerligen skulle verka främmande att kalla exempelvis indrivning av
fordran som tillkommit genom bedrägeri för tjuvgömmeri, torde detta namn
icke vara användbart på den i förslaget upptagna brottstypen. Det nya brottsnamnet häleri kommer av stammen häla (gömma, skyla; avledning hälare),
som finnes upptagen såväl i Svenska akademiens ordbok som i Östergrens

1
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Betydelseförhållandet mellan leden i en sammansättning kan
vara av många slag.' 1 straiflagberedningens förslag till Lag om
skydd mot brott2 ville man avlägsna ordet straff. 1 st. f. strafflag
infördes ordet sk5ddslag. Man kan invända mot denna ordbildning att den med sin ospecificerade innebörd lämnar en i ovisshet
om vilket skydd som avses en skyddslag kan i och för sig lika
väl avse arbetarskydd, luftskydd eller annat skydd. 1 st. f. fångvårdsstyre1sen och fångvårdsanstalt infördes orden skjiddsvårdsstyrelsen
och syddsvdrdsanstalt. Förledet i de sistnämnda orden - skyddsvård -- kan verka förbryllande. Det avgjort vanligaste vid samrnansättningar med -vård är att förledet anger föremålet för vården3, så t. ex. just i fångvård och i hälsovård, barnavård, själavård,
språkvård, eller utövaren av vården4, t. ex. den nya termen sambällsvård, som avlöst skyddsnppfostran. Men en sådan tolkning
ger alltså här ingen mening. Ordet måste, för att det skall ge
rimlig mening, tolkas som 'vård syftande till skydd el. vård som

ordbok. Det är alltså ett gammalt svenskt ord kommittén här återupptagit.
Samma stam återfinnes i åtskilliga svenska ord, t. ex. hölja, och förekommer
i skilda germanska språk. Brottet heter i Norge helen, i Danmark HeIeri,
i Tyskland och Schweiz Hehlerei samt i Holland heling.» 1 en not citeras
en psalm från 1620-talet: »Gudh nåde thå then fattigha Siäl/Hvar finnes
then stadh ther hon sig häl/I sådan hiertans qwidha», och tillägges att Östergren (1928) anger ordet hälare som ålderdomligt, sällsynt och nästan blott förekommande i ordspråket »hälaren är så god som stjälaren» (tjuvgömmaren
är icke bättre än tjuven). - Subst. bäleri har dock icke kunnat beläggas från
äldre svenska. Det är bildat med de danska och norska orden som närmaste
mönster.
1
2

Jfr t. ex. Noreen, Vårt språk 5, s. 190 f.
SOU 1956 :55.
Med Noreens term Status objectivus, a. a. s. 234.
Status agentis, a. a. s. 233.
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samtidigt är skydd', skydd för samhället mot brottslingen och
väl också för brottslingen mot frestelser till nya brott.'
Då man har velat frångå det klara ordet fångvård har uppenbarligen ett av skälen varit att det numera icke täcker alla samhällets åtgärder för skydd mot brott. Att ett ords betydelse utvidgas behöver dock icke medföra att ordet diskvalificeras. Vi
behåller ordet glas även om saken framställs av plast, och gångjärn även om saken är tillverkad av mässing. 1 och för sig möter
inget hinder att ge ordet fångvård en vidgad betydelse. Ett annat
skäl för utbyte av ordet synes ha varit en önskan att beteckna
saken med ett mildare, vänligare ord. Nu är det dock så att
känslohalten hos ett uttryck bestäms av våra reaktioner inför
själva den sak det betecknar. En adekvation inträder förr eller
senare mellan sak och beteckning. Med en humanare fångvård
framstår också ordet fångvård i ett vänligare ljus och vid en mindre
human fångvård kan icke en ändring av beteckningen till skyddsvård förändra reaktionerna inför själva saken.'
Sammansättningar av två eller flera adjektiv är väsentligen
av två slag, om man ser till betydelseförhållandet leden emellan.
Antingen är det dterminativa sammansättningar, där det ena
ledet bestämmer det andra, t. ex. blekgul, bråddjup, djnpblå, frimodzg, högdragen, slätrakad, tunnsådd, centrallyrisk och moderat-konservativ, eller samordnade, där det ena ledet icke bestämmer det
andra, t. ex. dövstum (= döv och stum), dansk-norsk-svensk ordbok,
ett finsk-norsk-svenskt projekt, jransk-tJ!ska kriget, bitter/pio (= bitter men ljuv), blågul flagga (= dels blå dels gul).
En ställning för sig intar ord av typen högbent, som tydligen
icke är sammansatt i vanlig mening: något adjektiv beni finns inte.
Vi har här i verkligheten en ordfogning höga ben som försetts
1
2

Status finalis, a. a. s. 229.
Se tillägg s. 95.
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2

med avledningsändelsen -t, liksom man i i'idbrätiad el. vidbrättig
och vidärmad får utgå från ordfogningarna vida brätteij, är/unr, till

--T1

vilka fogats den från particip välbekanta ändelsen -ad eller adjektivändelsen -ig.
Med avseende på förledet gäller såväl för de determinativa och
de samordnade sammansättningarna som för de avledda ordfogningarna att det behåller sin lexikaliska form oföråndrad, medan
senare ledet är böjligt. Det heter därför en blekgul ros, ett blekgu/t
tyg och blekgula blommor, dövstum, dövstumt, dös/umma, en hgbent kalv, ett högbent kid, högbenta kalvar. Detsamma är ju också
förhållandet med sammansättningar av adjektiv och substantiv,
t. ex. halvår, vitsppor. Från regeln att förledet är oböjt finns det
dock undantag, som det har sitt intresse att närmare se på. De är
motiverade av kravet på uttryckets tydlighet.
När det gäller samordnade sammansättningar innebär undantagen att forled och efterled får parallell boj ning t ex svenskt
amerikanskt samarbete, »Svenskt-italienskt parlörlexikon», den enskilda-kommunala sektorn, urpsykiatriska-kriminologiska synpunkter.
Böjningen av förledet, som åtföljs av en likformig fördelning av
trycket på de två sammansättningsleden, understryker att sammansättningen är samordnad, icke determinativ: samarbetet gäller
svenskar och amerikaner, icke samarbete mellan svensk-amerikaner, det är psykiatriska och kriminologiska, icke psykiatriskt
modiflerade kriminologiska synpunkter det gäller.
Undantagen vid de determinativa sammansättningarna återigen innebär att förledet får ett tillägg av adverbiellt -t, t. ex. högtstående (men higvöxande). Gränsen mellan sammansättning och
ordfogning är här flytande: man kan jämföra de tre stadierna

högt kultiverad, hbgtkultiverad och högkultiverad. Man kan också jämföra ett grekisk-katolskt kloster, där sammansättningen har en
huvudaksent, och ett grekiskt-katolskt kloster med två lika starkt
betonade led. 1 det senare fallet är det en smaksak om man skall
tala om ordfogning eller om sammansättning. För örat är det en
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ordfogning, endast för ögat
vara en sammansättning.1

genom bindestrecket - kan det

Om man av uttrycket »en reaktor modererad med tungt vatten»
vill göra ett sammansatt adjektiv, hur bör det se ut? Enklast och
naturligast är att säga en tungvattenmodererad reaktor. Tungvatten är en sammansättning av samma slag som varmvatten,färskvatten, sötvatten, snå/vatten och kai/vatten, det senare god norrländska men mindre känt söderut i landet. 1 och för sig kan man också
bilda sammansättningen tungt vatten-modererad, varvid förledet behåller sin form, även sin aksentuering, från den fria ordfogningen
och sammansättningen blir av samma slag som Röda kors-betjänad
och (subst.) Svarta bavsftottan. Men detta alternativ har det emot
sig att det kan ge intrycket att här föreligger sammansättning av
adverbet tungt med det participiella adjektivet vattentnodererad.

Avled ni n g. - Vilken av de två formerna bör ges företräde,
omrörning eller omröring? Avledningsändelsen -ning, som jämte
-ande, -het, -e/se m. il. bildar abstrakta substantiv, har vid sin sida
varianten -ing. Normalformj1. in .Varianten -ing förekommer i sådana fall som förtenn-ing, där verbstammen slutar på n, och
i kopp/-ing, säkr-ing, där ett n förbjuds av uttalsskäl. Dessutom
vid alla verb på -era, t. ex. regering. 1 det senare fallet är det fråga
om lånord från lågtyskan (lågty. regeringe, högty. Regierung).
Vacklan mellan -ning och -ing råder i en grupp av ord av typen
körning, anföring o. d., där grundordets stam slutar på kort r föregänget av vokal. Vid närmare granskning visar det sig att enkla
verb så gott som regelbundet tar ändelsen -ning, t. ex. bärning, firning, förning (till bröllop), girning, gärning, i görningen, k/arning,
Utförligare om dessa sammansättningar i Nysvenska Studier 1959, s. 169 f.

-
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körning, murning, parning, pyrning (under garvning), rörning, sirning, sk.irning, skurning, skärning, slirning, smörning, snarning, snörning,
spirning, spårning, styrning, störning, sJrning, särning, tirfing (sj öterm),
tjärning, virning, vårning (till våra el. våras). Undantag från regeln
om de enkla verben utgör vissa lånord från engelskan och tyskan,
t. ex. ta bäring på en fyr (eng. bearing) och clearing1, näring (till
lågty. neren), täring (till lågty. teren).
Med prefix försedda eller eljest sammansatta verb vacklar
mellan de två ändelserna. Verb med de tyska förstavelserna an-,
be- och för- har i regel -ing, /. ex. anföring, angöring, beröring, besparing, bevaring, beväring (= bevärande), fördyring, förfaringssätt, förklaring,förstoring, förtäring,förvaring, föräring. Men förhyrning, alternativt också fördjirning och vanligen beskärning.
Sammansättningar till verbJ a liar nästan genomgående den
kortare ändelsen -ing, t. ex. arm-, av-, ben-, bevis-, bok-, bort-, genom-,

gevärs-, hem-, in-, krzg-, linje-, livs-, pensel-, på-, stäm- och vattenföring.
Förhållandet kan synas egendomligt, då föra är ett inhemskt ord,
vars enkla substantivabstrakt är förning. 1 riksspråket är visserligen detta substantiv rätt ovanligt; med riktig känsla för svensk
ordbildning talar dock en författare om »Böckers uppläggning,
förning och afslutning».2 Förklaringen är påverkan från de många
lågtyska sammansättningarna på -voringe (högty. -fiihrung).
Sammansättningar med göra visar inte samma klara bild, men
även här är -ing den vanligae ändelsen, t. ex. bot-, fri-, färdig-,
klar-, lös-, mjuk- och nedgöring. Alternativt hnns dock även lös-,
ned- och klargörning. Vi har vidare bortgörning (i sportspråk, till
göra bort ett mål o. d.), deggörning (bageriterm) och eldgörning.

1 SAOL

(1950) skriver alternativt kl/ring och k/ira. Utgår man från denna
försvenskade verbform hade man väntat sig formen klirning. Så länge den
engelska stavningen med c bibehålles, är dock den efter engelska regler bildade formen clearing att föredraga.
2 Detta och
andra exempel påförning i SAOB, F 3008.
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Sammansättningar med röra, slutligen, har bägge ändelserna,
t. ex. hop-, kring-, omrör(n)ing. Ändelsen -ing beror även här, då
den förekommer, på tyskt inflytande; jfr beröring (lågty. beroringe,
högty. Berährung).
Sammansättningar till de övriga här ovan uppräknade enkla
verben bära, fira etc. tar däremot i regel -flitig, t. ex. avbärning (äv.
avbäring), hembärning, utbärning (äv. utbäring) men brevbärmg och

-iterbäring, nedfirning, avkiarning, Jram-, om-, upp-, ulkörning, utsirning,
kniv-, tillskärning, ausnörning, avspärning (jaktterm), urspårning (äv.
urspåring), f,iärrstjirning, in/järning. Andra exempel är inburning, uthyrning, avhårning (äv. avhåring), fel-, överhörning, inlärning.
Den praktiska slutsats man kan dra av denna översikt synes
mig vara att man bör respektera språkbruket där det redan ligger
fast. 1 de fall då dubbelformer finns är det rimligt att gå på den
inhemska linjen, att välja -ting. Det betyder att man föredrar om-

rörning framför omröring.'

Ett läkemedeisföretag övervägde att införa benämningen nebulator
eller nebulisator för en dimskapande anordning, ett slags sprayflaska. Vilkendera formen är att föredraga?
1 bägge förslagen ingår lat. nebula 'dimma'. Något verb till
detta är icke bekant från klassiskt latin, varken nebulare eller nebulisare. Den senare typen, som egentligen utgår från grekiska verb
på -itso, har dock blivit produktiv i de moderna språken; jfr
skandalisera, normalisera m. fl. Ändelsen -or läggs till verbstammen,
normalt till supinstammen. Sålunda får man av inhalare över supinum inhalat-um substantivet inhalat-or, av separare över supinum
separal-um separat-or och av fiectere over fiexum substantivet jiex-or.
Av ett nylatinskt nebulisare får man alltså över supinum nebulisat-

1

Utförligare i TNC-spalt 2 och 3, TNC 24 (1953).
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;

-uni substantivet nebulisat-or med betydelsen 'den som skapar
dimma'.
Med hänsyn till att i flera europeiska språk ett nylatinskt verb
nebulisare är utgångspunkten för substantivbildningar av här diskuterat slag (eng. nebulfr<er, ty. Nebulisator) är nebulisator att föredraga framför nebula/or.

Man har ifrågasatt att i stället för opalescens »använda den försvenskade skrivningen» opalisens. Härtill kan anmärkas att opalescens är den svenska motsvarigheten till franska och engelska
opa/escence, tyska Opalesen. Substantivet förutsätter ett verb opalescera; jfr fluorescera och därtill hörande ftuorescens, fosforescera och
fosforescens, konva/escera och konvalescens. Mot det svenska verbet
svarar tyska opa/esieren. Emellertid har man i tyskan också formen opalisieren, varav vi närmast har fått vårt verb opalisera, i
engelskan opa1ie. Ett härtill bildat substantiv bör heta opalisering,
ett abstrakt substantiv som uttrycker verbets handling, att skimra
som opalen. Ett annat svenskt ord för opalescens, opalisering
är opa/skiinmer. Man kan tala om svag, stark opalescens, opalisering, svagt och starkt opalskimmer. Den ifrågasatta formen
»opa/isens» är att bedöma som en omotiverad kontamination av
opalescens och opalisering.
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Ghanan eller ghanes? - Med tillkomsten av många nya stater
i Afrika och Asien har behov uppstått av inbyggarnamn och
nationalitetsadjektiv till de nya statsnamnen. Vad skall t. ex. invånarna i Ghana och Guinea lämpligen heta på svenska?
Det visar sig att vi till lands- och ortnamn på -a och -ea i
första hand bildar inbyggarnamn på -an och -ean: burinan el. burmes (Burma) med adj. burmansk el. burmesisk, cuban el. kuban (Cuba)
och adj. cubansk, /eubansk, vo/ian (Volta) och adj. vo/tansk, formosan
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(Formosa) och adj. formosansk, jamaican (Jamaica) och adj. jamaicansk, gnatemalan (Guatemala) och adj. guatema1ansk, samoa,I
(Samoa) och samoansk, vidare spartan (sk), trojan (sk), sjprakusan(sk) m. fl. Till Panama, som har huvudtrycket på sista
stavelsen, är inbyggarnamnet panaman och motsvarande adj.
panamansk el. panamaisk. Av namn på -a med huvudtrycket på
tredje stavelsen från slutet kan nämnas Amerika, Afrika, Bolivia,
Liberia, Nigeria, Nicaragua med inbyggarnamnen amerikan (are),
afrikan, bolivian, liberian, nigerian och nicaraguan och därtill hörande
adj. på -sk. Till Korea hör korean och koreansk. Till Guinea kan
man lämpligen bilda guinean, guineansk. Även till ortnamn på -o
och -ii bildas ord efter samma mönster, t. ex. marockan(sk), mexican (sk) el. mexikan (sk), pennan (sk).
Jämte den dominerande ändelsen -an (lat. -amis) förekommer
ändelsen -es,-esare el. -ensare (it. -ese, lat. -ensis) t. ex. till Kina
kines(isk), till Katanga katanges(isk), till Malta maltesare och

maltesisk, till Genua och Verona genuesare, genuesisk, veronesare, veronesisk och till Canada canadensare el. kanadensare.
För Ghana kan man sålunda reflektera både på ghanan, ghanansk
och på ghanes(are) och gbanesisk. Bägge alternativen har tillämpats, därjämte också ghanajer (pl.) och ghanajisk efter eng. ghanayan.
Ett möjligt adj. är också ghanaisk, vilket som parallell har panamaisk
och inkaisk. För ghanan(sk) talar i första hand att den typen är
starkast företrädd bland med Ghana likartade namn, för gha-

nes(isk) att den typen är företrädd bland namn för geografiskt
närliggande nationer: kongoleser, katangeser, malineser, sudaneser och
senega1eser.
AB Ervaco önskade den 14 januari 1957 ett uttalande om ordet
cigari/lo, som var ifrågasatt som benämning på en ny typ av smal
cigarrcigarrett från Tobaksmonopolet. Nämnden svarade:
Som beteckning för den lilla cigarrcigarrett som Tobaksmonopolet skall släppa ut förtjänar det att övervägas,
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om icke cigarill, en cigarill, cigarillen, cigariller, cigarillerna är att föredraga framför cigar(r)illo (eng. cigarillo,
spa. cigarrillo).
Stannar man nämligen för cigar(r)il/o uppstår svårigheter i höjningen. En cigarillo och czgari//on går bra, men
pluralen? Man kan välja mellan cigarill-os, -or och -er. s-pluralen är obekväm, då s förfelar sin funktion som pluralmärke i svenskan. Snart skulle allmänheten vilja ha en
cigar(r)illos liksom man nu hör en blinkers och en/umpers.
-or har paralleller: radior 'radioapparater', stndior och si/or,
och de alternativa pluralformerna dominor, flamingor, gabbror, kirnonor, mik.ador, sambor. -er har sina paralleller i mikader, flarninger, fandanger, torser, pajasser (pajaer). 1 uttalet
blir -or lätt -er. Formen cigar(r)i/ler känns av en svensktalande som plur. till en cigar(r)il/, vilket är fullt naturligt. Man frågar sig då, om det icke är klokt att, då ordet
nu skall införas i svenskan, radikalt anpassa det och stanna
för en cigarill. Paralleller till bortfallet av ital. och i allm.
romanskt -o finns många. Flera har vi övertagit från tyskan
eller andra europeiska språk, t. ex. violin (it. violino), pajas
(ytterst it. pagliaccio), fandang som i synnerhet förr var
en bruklig form av fandango, torped (icke it., men lat.
torpedo) osv.
Det synes klokt att samtidigt stryka det ena r i ordet,
i överensstämmelse med uttalet och med skrivningen i
flertalet europeiska språk.
1 annonser senare under året införde Tobaksmonopolet den
kortare formen: »Favorit är den nya cigarillon från STM - ljus
extra lätt och mild ...» (3.6.1957). Den 30.10.1957 annonserades
Rio Brasil som en »medellätt cigarill med brasil täckblad».

Är 1951 var ordet polio nytt för en större allmänhet i Sverige.
På en fråga av en tidning svarade nämnden:'
1

Sv. Dagbladet 29 oktober 1951.
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Det är mycket som talar för ordet. Det är inte bara barn
som drabbas av sjukdomen, såsom professor Sven Gard
påvisade i sin artikel i Sv. D. den 28 september. Det är
också ett kort ord, säkert ursprungligen en intern, något
slangartad förkortning ungefär som ib för tuberkulos, och
ordet har redan en viss hävd ute i världen. Polio får uppfattas som en kortning av det grekisk-latinska ordet för
sjukdomen, poliomyelitis acuta, i vilket första leden är det
grekiska adjektivet polios 'grå', en bestämning till isye/os
'märg'. Själva ordbildningstypen är densamma som i ordet
radio, som är en kortform av radiotelefoni (-telegrafi) och
i auto, det tyska ordet för automobil.
Man kan visserligen säga att det kunde ha varit lika
rimligt att kalla sjukdomen polios med aksent på ändelsen,
i bestämd form poliosen, i analogi med många andra sjukdomsnamn, t. ex. arteriosk/eros 'åderförkalkning'. Det grekiska adjektivet sk/eros 'spröd, hård' är av samma typ som
polios 'grå'. Polio har dock förstfödslorätt och som sagt
redan en viss spridning i auktoritativa kretsar, varför det
nog är att föredraga. Det är också förtjänt att konkurrera
med barnförlamning bland den stora allmänheten.
Då man här föredrar det främmande ordet framför det svenska
är motiveringen sålunda i första rummet den, att det grekiska
ordet icke som det svenska kan ge en vilseledande uppfattning
om vilka sjukdomen angriper, en följd av att det är etymologiskt
ogenomskinligt, helt saknar anknytning till svenskt ordförråd.
Det är dessutom kortare.

Ett gott exempel på lämplig anpassning av engelska lånord med
obekväm avledningsändelse är plast, som blev särskilt aktuellt
1946. På begäran av Tekniska nomenklaturcentralen yttrade sig
nämnden om det då tämligen nya ordet plastic:1
Brev 14 juni 1946.

Det nya ordet plastic, som övertagits oförändrat från
engelskan, är i detta språk ursprungligen ett adjektiv med
betydelsen 'mjuk, formbar, plastisk'. Av adjektivet har
därefter bildats ett substantiv, närmast genom ellips av
plastic substaace o. d.
1 svenskan kommer detta ord i viss mån i konflikt med
det äldre ordet plastik (med betoning på andra stavelsen)
'bildhuggarkonst; konsten att föra sig med behag på
scenen m. m.'.
Mycket talar för att det nya ordet tillsvidare bör accepteras. Den engelska betoningen bör då bibehållas. Däremot
är en försvenskning av stavningen förr eller senare påkallad.
Det har anmärkts mot det nya ordet, att det icke kan
antaga svensk pluralform och att den engelska pluralen
plastics är obekväm för vårt språk. Detta sistnämnda är
utan tvivel riktigt. Såsom iimnesnamn har dock ordet
mindre behov av särskild pluralform; jfr guld, silver m. fl.
ämnesnamn. Man talar om en väska, ett paraply av plastik, olika slag av plastik; vid behov kan man tala om
plastisk massa, plastiska massor, plastikmaterial etc.
Från något håll har föreslagits att utbyta ordet mot
plastin. Mot detta förslag kan bl. a. invändas att det erinrar
om plastillin, som redan är en beteckning för ett slags modellermassa (jfr. eng. plasticine).
Däremot kunde man tänka på en förkortning av plastic
till plast, särskilt i sammansättningen plasimassa. Förslag
därom har framställts av Erik Sadolin i den danska tidskriften Ingenioren Nr. 20 (18. Maj) 1946. Förslagsställaren hänvisar bl. a. till att ryssarna har förkortat plastitjeskie /nassj! till plastmassy.
För tekniskt och vetenskapligt bruk torde formen plastmassa vara att reflektera på. Reklamen kommer däremot
med all sannolikhet tillsvidare att föredra plastic, som just
genom sin engelska form anses ge en viss garanti åt äktheten av den vara ordet betecknar. Så länge saken har
nyhetsvärde, är denna inställning från reklammännens sida
också förklarlig och en realitet att räkna med.
Ordet är ett skolexempel på vanskligheten att göra om
främmande varunamn som plötsligt tas om hand av propagandan.
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En allmännare övergång till plast skedde 1948, sedan Svenska
Konsthartsföreningen efter samråd med Tekniska nornenklaturcentralen, Patentverket m. fl. rekommenderat formen.' 1 sammanhanget beslöt föreningen ändra sitt då två år gamla namn till
Svenska Plastföreningen.

Att belägga med koppar, krom, nickel och silver är att för/eoppra,
förkrorna, förnickla och försilvra och motsvarande substantiv är
förkoppring, förkromning, förnickling och försilvring. Men vad heter
verbet och substantivet till mässing? SAOB bokför verben förmässinga (jfr ty. vermessingen) och förrnässra sanit substantivet förmäss(ing)ning. TNC2 avråder från den oregelbundet bildade varianten förmässra (efter förleoppra, försilvra). Av de två alternativen
för substantivet synes den längre varianten med den störande
upprepningen av -ing böra stå tillbaka för den haplologiskt förkortade förmässnirig.

Fråga har uppstått om formen för det adjektiv som svarar mot
det nya substantivet mol 'grammolekyl'. Bägge formerna molar
och molär används. Det är emellertid en klar tendens vid bildning av dylika adjektiv att föredra den franska typen på -är
(fr. -aire) då adjektivet är fristående, medan den tyska och engelska typen på -ar används, alternerande med -är, då adjektivet är
förled i sammansättning. Vi säger nukleär magnetisk resonans,
molekylär förening men rnolekjilarrörelse, kapillär attraktion men

Tekn. Tidskrift 1948, s. 188. 1 en understreckare i Sv. D. 23. 1. 1948
hade prof. Ture Johannisson rekommenderat formen. 1 en liten broschyr »Säg
plast i stället för plastic! Några synpunkter på en aktuell språkfråga», Stockholm 1948, gjorde föreningen därefter propaganda för det nya ordet.
2 TNC 3, s. 23 och TNC 10.
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kapi/lar- el. kapillärnät, oka/är besiktning men oka/är- el. oku/arbesi/etning, disc:p/inär bestraffning men disciplinär- el. disczp/inarförfarande, konsulär tjänsteman men konsularagent, po/ärt koordinatsystem men polarp/animeter, sekulär sänkning men seku/arfest. Vårt
ordbildningssystem pekar alltså klart på formen mo/är för det fristående adjektivet, t. ex. mo/är volym, molärt värme, medan för
adjektivet som förled valet är fritt mellan mo/ar och mo/är.
Tilläggas kan att förledet i sammansättningar av här nämnt
slag i många fall likaväl kan vara ett substantiv som ett adjektiv,
man kan med andra ord också säga mo/volym, mo/värme liksom

man kan säga disciplinförfarande osv.

1 brev till tekn. dr John Wennerberg i Tekniska nomenklaturcentralen den 26 april 1945 ifrågasatte chefen för Statens institut
för foikhälsan, professor Ernst Abramson, en svensk terminologi
för de i engelsk litteratur använda uttrycken restoration, fontificahon och ennichment. Han skrev:
För att förbättra ett livsmedels kvalitet tillsättes emellanåt vitaminer. Ett sådant förfaringssätt kallas vitaminisering. Enligt bestämmelserna i förordningen om framställning och införsel av vitaminiserade livsmedel SFS 1941 :268
förstås med vitaminisering av livsmedel åtgärd, vid vilken
detsamma genom tillsättning av främmande vitaminhaltigt ämne, genom ultraviolett bestrålning eller eljest på
konstlad väg erhåller halt av vitaminer eller ökad sådan
halt. 1-lär i landet förekommer vitaminisering av t. ex.
margarin och mjöl. Med hänsyn till vitaminiseringsgraden
har man ur teoretiska synpunkter ansett det vara värdefullt att skilja mellan vad som på engelska benämnes »restoration» och »fortification». Om ett livsmedels halt av vitaminer under framställningsprocessen minskas och man
sedermera genom vitaminisering återför halten till den
ursprungliga skulle detta betecknas som »restoration».
Detta är fallet med mjöl, där man genom vitamintillsats
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ersätter de vitaminer, som avlägsnats vid malningen tillsammans med kornets yttre delar. Med »fortification»
skulle däremot förstås en vitamintillsats, som medför en
högre vitaminhalt än livsmedlets ursprungliga (t. ex. margarin). Det är emellertid ej blott tillsats av vitaminer som
kan komma i fråga. 1 vissa fall har man ansett det lämpligt
att öka ett livsmedels halt av mineralämnen, t. ex. jodtillsats till koksalt eller järntillsats till mjöl. 1 den engelska
litteraturen betecknas generellt en dylik tillsats av näringsämnen för »enrichment». På svenska har man här i reklamen använt ordet »berikad». Detta ord synes mig ur språklig synpunkt mindre lyckat. Emellertid är det säkerligen
önskvärt att erhålla en normalisering av terminologien på
detta område, särskilt med hänsyn till att efter krigets slut
dylika tillsatser till livsmedel komma att bliva mycket vanliga.
Brevet överlämnades av dr Wennerberg till nämnden, som i
sitt svar till prof. Abramson yttrade: »Den nu gängse termen
vitaminisera synes böra ersättas av vitaminera och vitaminisering av
vitaminering i analogi med asfaltera till asfalt, fosfatera till fosfat,
aluminera till aluminium, den senare verbformen rekommenderad
av TNC 3:23 i st. f. den längre aluminisera, aktivera till aktiv och
effektivera till effektiv, de bägge senare att föredraga framför aku-

visera och effektivisera.
Det eng. enrichment med dess generella betydelse av tillsats av
näringsämnen, sålunda även av vitaminer, skulle kunna återges
med det sv. förstärkning och enrich med förstärka, i de konkreta
fallen med tillägg av det ord som betecknar tillsatsen, t. ex.
vitaminförstärku mjöl,jodförstärkt salt och järnförstärkt mjöl. Ordet
förstärka har den förmånen att vara brukbart även i Danmark
och Norge.
Det eng. fortijication skulle då kunna återges med vitaminförstärkning. Begreppet »restoration» har måhända större användning inom vetenskapen än inom handeln (reklamen). Förslagsvis
kan därför användas ordet revitaminering. Den mera svenska for63

men återvitaminering har det emot sig, att den knappast skulle accepteras av danskarna. På da. skulle man snarast säga genvitaminere.
Ett alternativ till vitaminförstärka vore högvitarninera.»
Prof. Abramson ansåg i brev den 19 maj att nämndens förslag
till terminologi »på det hela taget torde svara mot behovet».
Termen förstärkning ville han nu precisera sålunda: »Med förstärkning menas på konstlad väg gjord tillsats av näringsämnen
till livs- eller fodermedel. Vill man särskilt angiva att varan genom
förstärkningen fått en halt av det tillsatta ämnet, som överstiger
den för livsmedlet normala, benämnes varan högförstärkt, eljest
endast förstärkt eller normaförstärkt. Exempel: A-vitaminförstärkt,
högt tianiinförstärkt, jodförstärkt, normalt kalkförstärkt. Avser
förstärkningen endast vitamintillsats, kan den benämnas antingen
vitaminförstärkning eller vitaminering.»

1 samband med att den helautomatiska telextrafiken från Sverige
till Danmark öppnades den 14 januari 1956 blev frågan aktuell
vilket verb som lämpligen borde användas till substantivet te/ex.
Saken hade intresse för alla de nordiska språknämnderna. Genom
svenska telestyrelsen inhämtades att i engelskan te/ex fungerade
både som substantiv och adjektiv och som verb: a te/ex, ly te/ex,
te/ex message, to te/ex, te/exing. Användningen som verb hade av
telestyrelsens engelska sagesmän betecknats som »incorrect use»
men »not uncommon and may weil become corrcct in the course
of time». Fransmännen hade inget enkelt verb för »l'action de
communiquer par télex». Man använde uttryck som »télégraphier
directement», »échanger des conversations écrites» o. d. 1 en
belgisk stämpel på ett telegram som kommit styrelsen till handa
hade förekommit uttrycken »déjä télexé» och »reeds getelexeerd»,
på franska och på flamländska. Från Danmark hade man meddelat
telestyrelsen att man ännu inte hade något ord därför, men att
man »vil vre stemt for at anvende verbet at te/exere for at dkke
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begrebet, da dette verbum som anfort er analogt med verberne
at telegrafere og at telefonere». Det var Telegrafstyret i Norge
som först hade väckt frågan i en hänvändelse till Norsk språknemnd, som i sin tur önskade veta den svenska nämndens inställning till förslaget telexere. Den svenska nämnden menade också
att telexera var att föredra. Varianten telexa var visserligen kortare, men hade det emot sig att man fick räkna med osäkerhet
om var tonvikten skulle ligga, om på första eller andra e. För
telexera talade förutom analogin med telefonera och telegrafera att
den formen lättare bildade avledningar: telexering är att föredra
framför telexning.
På fråga från Vattenfallsstyrelsen, vilkendera varianten som var
att föredra, licensiera eller licensera svarade nämnden (4.9.1945):
Sv. Ak. Ordbok känner endast ordet licensiera för betydelsen 'bevilja (ngn) licens'. Det angives som »nytt ord»
och med belägg från Nord. Tidskr. 1925, s. 185. Emeller
tid måste detta betraktas som en stavningsvariant till licentiera, vilket verb i betydelsen »bevilja licens, medgiva ngt
o. d.' numera är antingen föråldrat eller ovanligt, medan
det alltjämt är i bruk i historisk framställning i specialbetydelsen 'bevilja avsked under vissa betingelser'. Dessutom användes verbet i helt annan betydelse: 'studera på
licentiatexamen'. Av de två ifrågasatta formerna är licensiera (licentiera) att anse som lån närmast från ty. lientiieren, lienieren, fr. licencier, eng. licentiate, som i sin tur går
tillbaka på mlat. licentiare, av lat. licentia. Licensera är däremot en senare svensk ordbildning, varvid avledningsändelsen -era kan anses lagd direkt till substantivet licens i dess
svenska form i analogi med en hel rad verb på -era, t. ex.

betongera, fusionera, försleottera, leontra/etera, potensera, prognosera, seletionera, vitaminera. - Om man har behov av
ett verb som detta, är man berättigad att göra nybildningen
licensera. Man kan visserligen också reda sig med uttrycket
meddela (ge, bevilja, utfärda etc.) licens, vartill substantivet

licensgivning.
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1 SAOL (1950) upptas nu licensera 'bevilja licens på' och som
biform licensiera.
Av de två alternativen projiciera och projicera, svarande mot
lat. projicio, projicere, är utan tvivel det senare att föredra. Det är
lättare att uttala än pro/iciera och det svarar mot såväl da. pro/icere
och no. projisere som ty. projiieren.
1 valet mellan de tre synonymerna desinfektera, desinficiera och
desinficera är det rimligt att ge företräde åt det förstnämnda. Alla
tre är visserligen språkriktiga och har hävd, men det första har
fördelen att anknyta till substantiven desinfektion och desinfektör.
SAOB:s äldsta belägg är hämtat ur Hygiea för 1849. På engelska
heter det disinfect, på fr. désinfecter. Formen desinfe/etera svarar också
mot infe/etera som är vida vanligare än varianterna inficiera eller
inficera.
Verbet kontraktera 'avsluta kontrakt om' har på samma sätt
den fördelen framför kontrahera med samma betydelse att det anknyter till substantivet kontra/et, den latinska infinitiven är inte
längre lika levande som participformen. Samma resonemang gäller
verbet inollapsa i förhållande till kollabera.
Kan olja som fått en tillsats, avsedd att förhindra oxidering,
kallas inhibiterad?
Det latinska verbet inhibeo 'hämma, hindra' har participet inhibitus 'hämmad, hindrad'. Till participet kan man mycket väl bilda
ett svenskt verb inhibitera, som då skulle betyda 'göra hindrad,
hämmad', i det åsyftade fallet hindrad att oxidera, oxidationshindrad. Som parallell ordbildning kan man åberopa debitera 'göra
skyldig', till lat. debitus 'skyldig', participet till debeo, debere 'vara
skyldig'.

Förut har några fall av anpassning till svensk ordbildning av
främmande ord nämnts, t. ex. cigarill, desodorant och plast. Det
har därvid varit fråga om enklare ingrepp. Den radikala åtgärden,
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tillika oftast den naturliga och därför clegantaste lösningen, är att
översätta uttrycket. Normalt gör man också det med alla främmande ord som räknas till språkets allmänning och har
självklara svenska motsvarigheter, varpå första bästa engelsksvenska m. fl. lexikon ger exempel, men man gör det också med
många facktermer, särskilt sådana som är motspänstiga med hänsyn till stavning, uttal och höjning. Man kan därvid hålla sig
mer eller mindre tätt till originaluttrycket. Om översättningen
resulterar i ett uttryck, oftast en sammansättning, ett avlett ord
eller en ordfogning, som är en nybildning i vårt språk, kallas den
lämpligen översättningslån. Här skall några exempel på sådana anföras.

Vid utarbetandet inom justitiedepartementet av förslag till luftfartslag uppkom frågan, hur det engelska ordet »airway» rätteligen borde översättas. Mcd »airway» förstås i princip ett smalt
luftområde mellan två flygplatser, av viss bredd och med utsträckning från viss höjd över markytan uppåt, inom vilket lufttrafiken
är underkastad särskild reglering, så att den kan fortgå även i
mörker eller dimma. En »airway» är icke utmärkt i terrängen,
men den är försedd med navigationshjälpmedel, exempelvis radiofyrar.
Ett äldre svenskt ord för »airway» var »luftfartsled>, som emellertid av hänsyn till andra termer och även av andra skäl nu ansågs mindre lämpligt. Sedan några år tillbaka hade luftfartsstyrelsen använt den ordagranna översättningen luftled. 1 Norge talar
man likaledes om »luftled», medan danskarna använder uttrycket
det senare uttrycket synes
»luftvej» eller »luftfartskorridor»
dock ha varit ställt på avskrivning.
1 sitt betänkande med förslag till luftfartslag förklarade sig
1945 års lufträttssakkunniga föredraga ordet »luftfarled», vilket
bildats för att antyda parallellen med farlederna för sjöfarten.
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På fråga, om från nämndens sida någon invändning bör göras
mot det nu tillämpade ordet »luftied» och i så fall vilket uttryck
som kan vara att föredraga, svarade nämnden (12.4.1956):
Enligt arbetsutskottets mening är luft/ed en god svensk
motsvarighet till eng. airwy, fr. uoie aérienne (route aérienne contrålée), spa. aerovia, no. luft/ed, da. luftvej. Led får
i denna sammansättning betydelsen av utstakad, noga angiven väg (jfr segel/ed, sjö/ed) och är enligt vår mening att
föredraga framför far/ed.

Ett relativt nytt och inte minst i reklamspräk flitigt använt översättningslån från engelskan är följa upp med substantivet uppföljning, av eng. follow up. Det har haft lätt att vinna insteg i språkbruket därför att det ansluter sig till en hel rad löst sammansatta
verb av samma byggnad, t. ex. sy upp en klänning, /enyta upp en
rya, där adverbet har till uppgift att ange att handlingen leder
till ett resultat: att sy, knyta något färdigt.
Eng. fo/low up betyder dels »to go after or pursue closely; to
keep steadily in the track or pursuit of», dels »to prosecute with
energy (an affair already in progress); to reinforce by further
vigorous action or fresh support>.'
Nu kan man säga att vi sedan gammalt har noga följa (med),
fullfölja m. fl. som i många fall täcker det engelska verbets betydelse. Och det är väl inget tvivel om att anglicismen ibland
kan vara rätt svagt motiverad, såsom då en tidning skriver: »Vi
kommer givetvis att 'följa upp' (tidningens egna citationstecken)
verkningarna av den fria prisbildningen.» Att den dock kan ha
en särskild uppgift visar följande fall.
1 tidskriften Verkstäderna 2 finns en redogörelse för utbildning
1
2

Oxford English Dictionary (1933).
Årgång 51(1955), nr 11.
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av varvsplåtslagare. Författaren talar om kursens uppläggning och
genomförande och om »uppföljning av eleverna efter avslutad
kurs». »Uppföljningen är», heter det, »av största betydelse för
slutresultatet. Vid varvet följer man dels elevernas kvalitativa och
kvantitativa arbete, dels variationer i deras förtjänst. Med jämna
mellanrum sammanträffar personaichefen, instruktören, vederbörandc arhetsledare och eleverna. Vid dessa sammanträden diskuterar man igenom uppkomna problem.» Det omtalas därefter att
utbildningen omfattar »ctt år, varav ungefär 3 månader kurs fri
från produktionskrav och ungefär 9 månader uppföljrung i produktion».
1-lär görs alltså en skillnad mellan att följa elevernas arbete och
följa upp eleverna (»uppföljning av eleverna») efter avslutad kurs.
På samma sätt kan en reklamman säga att han föl/er upp en reklamkampanj, vilket inte är detsamma som att fullfölja den (= föra
till slut) eller, ännu mindre, följa den (=iaktta). Det är just den
andra av de två betydelserna hos det engelska verbet som följa
upp i de nämnda exemplen har: »to reinforce by further vigorous
action or fresh support». Upp kan därmed ha en särskild funktion
och är inte tautologiskt som i förs/oro upp.1

Det engelska dessner, motsvarande franska dessinc/e;fr, italienska
disegna tore, tyska En/werter och holländska oahverper är motspänstigt i anpassningen till vårt språk när det gäller stavning och
pluralbildning. Vad skall t. ex. bestämd form plural heta?
På senare tid har vi fått en svensk motsvarighet i formgivare,
vartill så har konlmit formgivning och formgiva,formge, motsvarande engelska design. 1 Motor 1956 talas t. ex. om en båtmotor, »en
elegant tingest, formgiven av Sixten Sason, samme tecknare som
1 Om samma anglicism i danskan och norskan se Nysvenska Studier 37
s. 140, noten.
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har formgett Crescent-mopeden». Tecknare är som man ser i detta
citat en synonym till formgivare. Dictionary of advertising and
distribution in eight languages (1954) anger också dessa ord
som de svenska motsvarigheterna till engelska designer. Också
danskarna säger formgiver.1 Det är ju ett utmärkt ord. Man har
invänt att en designer inte bara ger form utan också färg åt föremålen. En sådan invändning har liten betydelse. Man skuilc mcd
liknande motivering kunna invända mot det förträffliga ordet
bandspelare för tape-recorder att en sådan maskin tar upp (records)
inte bara musik utan också tal. Men man bör erinra sig att ett
ord är en symbol, som får den betydelse bruket ger det. Det
behöver inte inrymma en fullständig definition - för en sådan
vill man helst ha en hel sats eller åtmiustone en flerordig term.
Industriellformgivning är ett uttryck som redan har hunnit få hävd
och har visat sig fungera utan missförstånd, felstavning och feluttal. Men det svenska ordet behöver stöttas upp, eftersom det
inte har auktoriteten hos ett världsspråk bakom sig. Auktoritet
får det i den mån det tas i bruk av fackmännen.

1 Nogle nye ord i dansk, norsk og svensk, i: Nordiska språkfrlgor 1956.
Cit. efter Information 8.5.1956.
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Ordfogning

Riklig förekomst av verbalsubstantiv på -ande och -ende har sedan
gammalt varit ett kännetecken för utpräglat skriftspråk och särskilt för kanslistil. 1 vissa fall är sådan konstruktion önskvärd,
och stundom omistlig på grund av sin koncentration, t. ex. till
påseende, remitteras för yttrande. Använd till övermått tynger den
framställningen. Oftast kan man i stället med fördel använda en
tempusform av verbet; en sådan konstruktion blir smidigare därför att den anknyter till naturligt vårdat tal. Man kan jämföra
följande två formuleringar:
Rörande uppgiftsblanketternas ifyllande föreskrives i anvisningarna bl. a. att detta borde ske, så snart polisundersökning i respektive fall avslutats, ävensom att blankett borde
före avlämnandet till ... granskas samt eventuellt rättas och
kompletteras med hänsyn jämväl till förhållanden, vilka
klarlagts under den tid som förflutit mellan polisundersökningens avslutande och uppgifternas avgivande.
Och mindre -ande-rikt:
Anvisningarna föreskriver vidare att blanketterna bör
ifyllas efter varje polisundersökning och att de, innan de
avlämnas till . . ., bör granskas samt eventuellt rättas och
kompletteras med hänsyn, även till förhållanden som framkommit efter polisundersökningen.
På samma sätt: »Antalet sysselsatta personer är bestämmande
för ett arbetsställes medtagande i statistiken» och »Antalet sysselsatta personer bestämmer (avgör) om ett arbetsställe skall medtagas i statistiken».
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Ett substantivbruk av detta slag brukar brännmärkas som
»Hauptwörtersucht», med ett svenskt översättningslån substantivsjuka. Det kanske vanligaste fallet innebär att predikatet görs
om till ett verbalsubstantiv - som inte behöver ändas på -ande med påföljd att ett nytt predikat måste till för att satsen skall bli
funktionsduglig. Det nya predikatet blir då gärna urvattnat, därför att det gamlas betydelse lever kvar i verbalsubstantivet. Man
kan jämföra de alternativa formuleringarna »Samtidigt med målangivningen kan terrängen benämnas» och »Samtidigt med målangivningen kan terrängbenämning ske»; »Kartan skall därvid
noga studeras» och »Ett noggrant kartstudium skall därvid ske»;
»Distriktsindelningen har icke ändrats» och »Distriktsindelningen
har icke varit föremål för ändring»; »Priset har sänkts för ett
antal cigarrettmärken» och »Prissänkningar har genomförts för
ett antal cigarrettmärkcn»; »Det åligger nämnda myndigheter att
utdela blanketterna» och »Det åligger nämnda myndigheter att
verkställa utdelning av blanketterna». 1 stället för kan benämnas)
skall studeras, har ändrats, har sänkts och zitdela har man alltså skri-

vit kan benämning ske, skall ett studium ske, har varit föremålför ändring, (pris-)sdnkningar har genomförts och verkställa utdelning.
Sådana utvidgade konstruktioner kan förvisso många gånger
vara motiverade. Att avskeda någon är inte detsamma som att
bevilja avsked. 1 en mening som »Primärmaterialets mindre omfattning har inneburit större möjligheter att göra korrigeringar»
kan man inte utan vidare byta ut substantivkonstruktionen mot
det enkla verbet korrigera. Detta senare fordrar ett utsatt objekt,
men det finns inte anledning att precisera ett sådant. »Här måste man
träffa ett avgörande» kan inte heller utan vidare ersäuas med avgöra.
1 andra fall kan den förlängda konstruktionen skänka meningen
en önskvärd avrundning eller ett rytmiskt slutfall. »Man hade
icke önskat att stadsplanen skulle få en sådan utformning» kan
vara att föredra framför »... utformas så» med ett betonat
enstavigt ord på slutet.
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Det är det omotiverade bruket som gör konstruktionen besvärande, kommer den att framstå som onödigt ansvälld och
utspådd.

Även i följande fall måste valet mellan alternativa formuleringar
utfalla till förmån för det enkla, rakt på sak gående uttrycket.
Det gäller en kurialspråklig meningsbyggnad.
1 ett kungl. brev av den 26 september 1958 »angående reglerad
befordringsgång för assistent och förste amanuens vid rikets universitet och högskolor» lyder punkt 5 mom. d) sålunda:
För uppflyttning till den högre extra ordinarie (extra)
lönegraden inom den i punkten 2 under a) angivna befordringsgången skall, utöver i sagda punkt och i punkten 6
angivna förutsättningar, krävas att befordran icke anses
böra uppskjutas med hänsyn till att vederbörandes tjänstgöring varit mindre väl vitsordad.
Chefen för en statlig institution skrev med anledning härav
(1958): »Vi ha på min institution samtliga tolkat detta så, att
vederbörande skall befordras även om hans tjänstgöring varit
mindre väl vitsordad. Vederbörande i departementet tolkar det
emellertid vid förfrågan tvärtom, det vill säga att vederbörande
måste ha ett gott vitsord för att bliva befordrad. Vilket är riktigt?»
Den enda sakligt rimliga tolkningen måste väl vara att mindre
väl vitsordad tjänstgöring utgör hinder för befordran.
Rent språkligt-grammatiskt lär man å andra sidan kunna tolka
ordalagen så, att det ankommer på den befordrande myndigheten
att bedöma om mindre väl vitsordad tjänstgöring skall behöva
vara anledning till uppskov med befordran.
Missförstånd skulle inte ha uppstått, om det i en särskild mening hade sagts att »befordran bör uppskjutas om vederbörandes
tjänstgöring varit mindre väl vitsordadr'.
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Frågan om innebörden av tempus perfekt berörs i följande fråga
från en ämbetsman. Inom ämbetsverken använder man med förkärlek det skrivsätt som följande exempel illustrerar: »Genom
nådig remiss den 17 mars 1953 har direktionen för statens
institut anbefalits avgiva utlåtande över . . . Till åtlydnad härav
får direktionen anföra följande.» Ämbetsmannen ifrågasatte om
man inte borde sätta verbet i imperfekt eller stryka tidsuppgiften
eller sätta den inom tankstreck, parentes eller åtminstone komma.
1 det anförda exemplet hade man enligt skolgrammatikens regler väntat sig ett rent förtidstempus, dvs. imperfekt anbefallåes,
eller preseris historicum anbefalles. Våra grammatiker' är eniga
om att nusvenskan i fråga om en förfluten händelse normalt använder perfekt, »då det allmänna tidsavsnitt inom vilket tanken
medvetet rangerar in händelsen ännu varar, men däremot imperfekt då händelsen i fråga icke tänkes falla inom ett tidsavsnitt
som ännu varar». Formuleringen är S. Landtmansons.2 Bruket
av perfekt då handlingen binds vid en angiven tidpunkt i det
förgångna skulle alltså inte anses korrekt.
Emellertid är uppenbarligen bruket av perfekt i exempel som
det nu aktuella vanligt i kanslispråket; uteslutet är väl inte att
det till en del kan ledas tillbaka till tysk förebild. 1 tyskan, liksom
i franskan, används perfekt i stor utsträckning som rent då-tempus: Diesen Man/el babe ich ge/eaufl, als ich in London war. Ich babe
ihn ges/ern besuc/ji. Tendensen är starkast i Sydtyskland. Jfr fr.
Hierje l'ai va.
Såsom A. Thulstrup har visat3 förekommer perfekt med utsatt
tidsadverbial för gången tid i stället för väntat imperfekt i viss

T. ex. A. Noreen, Vårt språk 5:673, 675, N. I3ec/emon, Svensk språktära
§ 139, E. Wellander, Riktig svenska s. 278.
2 Språk och Stil 1908, s. 252.
Preteritalt perfekt, i: Nysvenska Studier 28:70 f.

1
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han
utsträckning både i talspråk och i vissa skriftspråksarter
har dock inga exempel från kanslispråk, men väl från arbeten
av svenska historiker.
R. Pipping1 har utrett innebörden av perfekt i nusvenskan och
sammanfattar sitt resultat så, att man torde »ha rätt att såsom
ett konstitutivt drag hos vårt perfektum betrakta uppgiften att
för tanken realisera det på ett kausalsammanhang grundade aktualitetsvärdet hos någonting förflutet». Tillämpas den synpunkten
på det aktuella exemplet skulle det kunna tolkas så, att den nådiga
befallningen har givits och alltjämt är aktuell, ända tills den åtlytts. Kausalsammanhanget kommer fram med tolkningen: »Emedan Kungl. Maj :t den 17 mars 1953 anbefallt . . . får direktionen
anföra . . .» Betraktar man exemplet på detta sätt är det inte nödvändigt att räkna med påverkan från främmande språk. Någon
avgörande förändring av uttryckets karaktär inträder inte om
man omger tidsbestämningen, den 17 mars 1953, med komma,
parentes eller tankstreck.
Det kan tilläggas att man i en längre recit däremot bör vänta
sig att tempus imperfekt används fram till det aktuella momentet,
alltså t. ex. så här: Genom nådig remiss den 15 februari 1950
anbefalldes direktionen . . . 1 sin underdåniga skrivelse den 1 mars
samma år anförde direktionen . . . 1 nådig skrivelse den 17 mars
1953 har direktionen anbefallts . . . 1 ärendet får direktionen nu
anföra följande.
Samtidigt får man konstatera att tempus imperfekt vid utsatt
tidsadverbial inte kan anses felaktigt i vare sig kortare eller längre
recit, men att perfekt kan vara att föredraga på grund av dess
här antydda speciella uttrycksvärde.

1 Festskrift t. Emil Olson 1936, s. 143 f.
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Presidenten i Göta hovrätt Joel Laurin hade i brev den 7 november 1953 önskat nämndens yttrande om en av honom föreslagen
förenkling av den traditionella indirekta anföringen, närmare
bestämt verbformen då en utsaga av vittne eller part återges i
indirekt tal i protokoll eller domar. Frågan kan åskådliggöras
genom följande exempel:1
jag är född 1901. jag är granne till Pettersson. Just som
jag den dagen gick ned för trappan till mitt hus fick jag
se en bil vid handeisboden på väg norrut. jag har aldrig
sett en bil köra så fort. Den hade tydligen kört på smutsiga
vägar, ty den var alldeles lerig. jag tänkte att bilföraren
måste vara berusad. jag tror att det var töväder vid tillfället.
Om detta direkta tal skulle återges i indirekt anföring ändrades
enligt det äldre skrivsättet verbens modus och tempus på följande
Sätt:
Andersson har i hovrätten uppgivit: Han vore född 1901.
Han vore granne till Pettersson. Just som han den dagen
hade gått ned för trappan till sitt hus hade han fått se en bil
vid handeisboden på väg norrut. Han hade aldrig sett en
bil köra så fort. Den hade tydligen kört på smutsiga vägar,
ty den hade varit alldeles lerig. Andersson hade tänkt att
bilföraren måste ha varit berusad. Andersson trodde att det
hade varit töväder vid tillfället.
Enligt det av Laurin föreslagna nyare skrivsättet bibehålls däremot vid indirekt anföring den talandes tempus och modus:
Andersson har i hovrätten uppgivit: Han är född 1901.
Han är granne till Pettersson. Just som Andersson den
dagen gick ned för trappan till sitt hus fick han se en bil
vid handelsboden på väg norrut. Han har aldrig sett en
bil köra så fort. Den hade tydligen kört på smutsiga vägar,
' Se Svensk Juristsidning 1954, s. 410 f.
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ty den var alldeles lerig. Andersson tänkte att bilföraren
måste vara berusad. Han tror att det var töväder vid tillfället.
Det nyare skrivsättet begagnades i exempelsamlingen till processnämndens skrift »Underrättsförfarandet enligt nya rättegångsbalken» såväl i förundersökningsprotokollen som i domstolsprotokollen, däremot inte i domarna.
1 sitt yttrande (26 mars 1954) framhöll nämnden bland annat:
De särskilda konjunktivformerna, t. ex. vore, gåve, finge,
såge, ha den förtjänsten att de klart visa vem som talar,
den refererade eller den refererande. Flertalet svenska verb,
nämligen alla svaga verb, sakna dock särskilda konjunktivformer. Men även de starka verbens konjunktivformer
äro numera stadda i utdöende i vanligt svenskt skriftspråk, en utveckling som nu påskyndas genom slopandet
av de särskilda pluralformerna av predikatsverben. Man
nöjer sig alltmera med att transponera det direkta talets
tempus under bibehållande av dess modus. Det direkta
talets: Jag är född 1901, kan sålunda skrivas: Han uppgav
att han var född 1901 (i stället för Han uppgav att han vore
född 1901). De särskilda konjunktivformerna göra numera ofta ett ålderdomligt intryck och åstadkomma stundom en viss stilbrytning, särskilt om talspråkets ordval bibehålles, t. ex.: Han stode och tjöte. Han förklarade att
det ginge upp ett ljus för honom osv.
En konsekvent tillämpning av reglerna för consecutio
temporum är i verkligheten icke lätt, då svenskans morfologiska resurser icke räcka till. A andra sidan kan tolknngen av en fullt regelrätt indirekt anföring föranleda
tvekan, då det indirekta talets tempus pluskvamperfekt
skall täcka såväl det direkta talets imperfekt som dess perfekt och pluskvamperfekt. Jfr exemplet ovan om Andersson: »Den hade tydligen kört på smutsiga vägar, ty den
hade varit (direkt tal: var) alldeles lerig.» Den med y inledda satsen medger likaväl ett »hade varit» (innan vittnet
såg den) i det direkta talet. Här spelar visserligen oviss77
6—Bergmaa, Ritt och fel i språket

heten om vad vittnet i verkligheten sagt ingen roll, men
i andra fall kan en sådan ovisshet bli besvärande.
Den av Eder föreslagna och i »Underrättsförfarandet
enligt nya rättegångsbalken», utg. av Processnämnden
(1947), s. 400, exemplifierade varianten av indirekt tal
kan aldrig lämna läsaren i ovisshet om vad vittnet sagt.
Den underlättar också avsevärt protokoliskrivarens arbete,
eftersom den är enkel att konsekvent tillämpa. Den innebär nämligen att den hördes modus och tempus alltid
bibehållas, medan på övriga punkter utsagan ändras i
enlighet med reglerna för indirekt tal, framför allt genom
transponering av pronomen och vissa adverb.
Arbetsutskottet finner att den av Eder föreslagna formen ur språklig synpunkt äger vissa företräden, vilket
särskilt torde vara fallet då fråga är om längre vittnesutsagor.
Det behöver icke tilläggas att i andra sammanhang, icke
minst vid korta referat, indirekt anföring av vedertagen
typ är motiverad och behövlig.
Rekommendationen av det nyare skrivsättet i detta fall innebär att ett enklare och samtidigt klarare alternativ föredragits.

Av välljudsskäl föredrar man de inom parentes angivna alternativen i följande meningar: »Därigenom kan man i vissa fall förlänga
(öka) varans livslängd.» »En hel armé hotas alt avskäras» (hotar
att avskäras el. riskerar att avskäras). »De värnpliktiga avses
inkallas» (bli inkallade), »Robotar vilka avses användas endast en
gång» (bli använda).

Man skriver antingen Svar önskas på bifogade kort eller på bifogat kort. Den första formuleringen är den avgjort vanligare.
Bifogade är här ett s. k. juridiskt pronomen liksom nämnda, sagda,
berörda och fungerar på samma sätt som det demonstrativa detta:
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det hänvisar till det kort som bifogats avsändarens brev (==det
bifogade kortet). Den obestämda formen bifogat bör visserligen
också syfta på samma kort, men kan i och för sig likaväl avse ett
kort som mottagaren själv får skaffa och bifoga sitt svar (=ett
bifogat kort). Den bestämda formen av participet är därför
tydligare. Att substantivet däremot icke får bestämd form beror
på participets pronominella funktion. 1 svenskt riksspråk åtminstone utanför Götaland - heter det detta kort och inte detta
kortet.
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Ordbetydelse och ordval

Föreningen Svensk-Finlands Vänner anhöll (28.1.1956) att nämnden ville uttala sig om termerna finländare, finne och finlandssvensk. Med brevet följde avskrift av en skrivelse den 18.4.1942
från Svenska Finlands foiktingsfullmäktige till Finlands Svenska
publicistförbund av följande lydelse:
Svenska Finlands folktingsfullmäktige önska härmed till
Publicistförbundets beaktande framställa några synpunkter i fråga om användningen av orden »finne-finländare»,
»finsk-finländsk».
Under i det närmaste tre decennier ha beteckningarna
»finländare» och »finländsk» i det svenska Finland erkänts
såsom språkligt riktiga uttryck för att beteckna samband
med landet och riket Finland. Det i viss mån nya språkbruket, som dock äger gamla anor, har, främst tack vare
att det upptagits av den finlandssvenska tidningspressen,
vunnit stadga inom svenskt högspråk i vårt land och även
till en del i Sverige, där Svenska akademiens stora ordbok
skänkt språkbruket officiell sanktion. Den riktiga terminologien har motverkats av slentrian och tankelättja, vilka i
synnerhet övat sitt inflytande i svenska språkets huvudland, där betydelsen av språklig stringens i detta avseende
icke framstått lika klar som här hos oss. Försöken att från
finskt håll påverka vårt språkbruk i bestämd riktning ha
i själva verket utgjort en påminnelse om, att en riktig
nationalitetsbeteckning - »finländsk» för att angiva den
politiska nationaliteten - för oss utgör en verklig tillgång i
vår strävan att här upprätthålla en finlandssvensk nationalitet på finländsk-fosterländsk grund. Denna tillgång böricke lättvindigt tilispillogivas.
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Emellertid visar de senaste årens språkutveckling, att
språkbruket även hos oss begynt vackla. Under inflytande
av det officiella språket med dess användning av orden
»finne» och »finsk» i tvenne olika betydelser och under
direkt påtryckning från statsmaktens sida genom myndigheter av olika slag, beskickningar i utlandet m. fl. har
slutligen även i vår inhemska svenska press orden »finne»
och »flnsk» begynt uppträda där, varest ett erkänt riktigt
språkbruk ovedersägligen krävt »finländare» och »finländsk». Därmed hota de vinningar, som genom decenniers oavlåten strävan vunnits, och som betytt så mycket
för att skapa klara linjer, att gå förlorade. Det osäkra och
vacklande språkbruket i Sverige finner intet stöd hos oss,
ifall vi själva sväva på målet.
Tiden är, enligt vår åsikt, icke lämplig för en offentlig
debatt i denna olyckliga och segslitna terminologiska
tvistefråga. Däremot synes det oss möjligt och lämpligt,
att de av vilka den praktiska språkutvecklingen väsentligen är beroende, göra klart för sig vad frågan gäller.
Det är alltjämt vi själva och närmast det fria ordet hos oss
och i Sverige, som äro normgivande för det svenska språkets utveckling.
Folktingsfullmäktige uttala härmed en önskan om att
Publicistförbundet ville i mån av möjlighet beakta de synpunkter, som här ovan framförts, samt begagna sitt inflytande för att i Finlands svenska tidningspress hävda
ett riktigt och konsekvent bruk av de sedan länge hos oss
vedertagna orden »finländare» och »finländsk».
Folktingsfullmäktige ha enhälligt anslutit sig till denna
vädjan.
Härpå svarade nämnden den 15 mars 1956: »Nämnden för
svensk språkvård finner det önskvärt att, i den mån så är möjligt,
skillnad iakttages mellan det allmänna begreppet finländare
(= medborgare i republiken Finland oberoende av språk och
nationalitet i trängre mening) och dess båda komponenter finnar
och finlandssvenskar samt att motsvarande skillnad göres mellan
finländsk, finsk och finlandssvensk. Det synes oss rimligt att även
81

vi i Sverige respekterar denna av Svenska språkvårdsnämnden
i Finland rekommenderade distinktion, som motiveras av hänsyn till tydligheten i det språkliga uttrycket.»

Orden material och materiel står varandra nära till både form
och betydelse. De används därför ofta utan åtskillnad till skada
för tydligheten. Särskilt används gärna material då materiel hade
varit på sin plats.1 Om man håller grundbetydelsen hos de två
orden i sikte kan man i allmänhet skilja dem åt.
Grundbetydelsen hos material är ämne, stoff, råämne för förädling och stoff för behandling av något slag. Man talar om hårt
och vekt, gott och dåligt material. Det kan vara frågan om ett
byggnadsämne: timmer, sten, sand, cement är byggnadsmaterial.
Men obearbetat stoff för andlig verksamhet är också material.
Man kan samla ett fylligt, rikhaltigt, pålitligt eller ett knappt,
ett tvivelaktigt material för sammanställning och bearbetning,
som redovisas i en skrift. Man talar om bevismaterial, jämförelse-,
käll-, primär-, siffer- och studiematerial.
Materiel är ett kollektivt substantiv som saknar plural. 1 bestämd
form heter det materielen. Här är grundbetydelsen redskap, yttre
hjälpmedel som behövs för en verksamhet, tillbehör, rekvisita.
Man talar om elektrisk materiel, rullande materiel (vid järnvägen),
om förbandsmateriel, krigsmateriel. Vid läroverken har man av
ålder haft en »biblioteks- och materielkassa», ur vilken pengar
har tagits för inköp och underhåll av inrednings- och undervisningsmateriel, vilken senare inbegripit bl. a. skriv- och ritmateriel.
Till inredningsmaterielen i en skola hör bänkar, stolar och

1 Men

även en motsatt användning förekommer, såsom i följande brevuppmaning: »Vi bedja Er att noga sätta Er in i den materiel som samtidigt översändes.» Man syftade på studiematerial, inte på inredningsmateriel, stolar o. d.
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tavlor. Man kan emellertid förvandla bänkarna och stolarna till
material, om man säger så här: »Bänkar och stolar från svenska
skolsalar från 1800-talet är studiematerialet för denne forskare i
den svenska folkskolans historia.,>
Ett annat diskutabelt ordpar är kupong och talong. Här har
det allmänna språkbruket redan i stor utsträckning suddat ut
distinktionen mellan de två orden utan vinst för exaktheten. Man
uppmanas att skicka sitt bidrag till en insamling genom posten
och det tilläggs: »Glöm inte att skriva på talongen ...» På postanvisningen står däremot mycket riktigt »Kupong». Ta/ong (av
fr. ta/on 'häl') är det som blir kvar efter givningen i kortspel,
stommen eller förnyelsedelen av ett ark aktiekuponger och stommen i ett biljetthäfte.
1 tydlighetens intresse bör ej heller distinktionen mellan blankett och formulär suddas ut. Formu/är är, såsom SAOB definierar det, »föreskrivna ordalag som skola följas ss. mönster vid
uppsättandet av skriftlig handling 1. dokument o, d. 1. uttalas 1.
eftersägas vid vissa (högtidliga) handlingar och förrättningar (t. ex.
eds avläggande, dop, vigsel o. d.); mönsterskriftx', medan blankett är »papper hvarpå de allmänt brukliga ordalagen till vissa
handlingar äro tryckta 1. skrifna med rum lämnadt för det som
för hvarje särskildt fall behöver ifyllas». Ett typexempel är deklarationsblanketten. Ett formulär kan man se i motböckerna
på sparkasseräkning med våra banker (»Formulär till fullmakt
vid uttag genom ombud»). Formuläret är i det fallet en blankett
ifylld med fingerade namn, belopp m. m., som visar hur man
skall skriva en fullmakt. 1 deklarationstider trycker tidningarna
också fullständiga formulär för självcleklarationer. Förväxlingen
av dc två orden är visserligen lätt att förstå, då blanketten också
fungerar som ett formulär, som ett mönster för den som till
äventyrs skulle vilja skriva av blanketten i sin helhet för hand.
1-Ian måste då noga iakttaga blankettens formuleringar. Ägnat att
förvilla språkbruket måste det dock sägas vara då på deklarations83

blanketterna står både »Formulär nr 1 a» och några rader längre
ned om samma sak »denna blankett».
Ett annat ordpar som inte alltid hålls isär är reagens och reaktion. Sålunda skriver en skönlitterär författare: »som en naturlig reagens mot föräldraauktoriteten». Reagens' är i vårt språk
väsentligen en kemisk term och som sådan klar till betydelsen.
Liksom ty. Reagens och eng. reagent betyder det ett ämne som reagerar och därmed påvisar närvaron av ett annat ämne. Det är
presens particip av lat. reagere. Reagenset åstadkommer en reaktion.
1 sitt betänkande (SOU 1956 :50) föreslog 1951 års oljeutredning
den gemensamma beteckningen hantering för »tillverkning,
användning, transport, förvaring och saluhållande» (av brandfarlig vätska). Det preliminära förslag till förordning om brandfarliga varor som 1959 utsändes på remiss från kommerskollegium upptog ordet hantering med i huvudsak den innebörd som
nyss nämndes. Man var på något håll kritisk mot ordet, man
menade att det skulle strida mot allmänt språkbruk att låta hantering innefatta också transport.
Nämnden, som ombads yttra sig i frågan, erinrade om att
ordet ingår som senare sammansättningsled i järnhantering, niejerihantering m. fl. och då har betydelsen näringsgren. Såsom självständigt ord, hette det vidare, förekommer ordet framför allt i
betydelser som innebär att man handskas med något eller behandlar något så eller så. Substantivet har sin betydelse från
verbet hantera, vars huvudbetydelse numera är att »under vidrörande med 1. begagnande av händerna handhava 1. syssla
med något» (SAOB). Denna huvudbetydelse röjer sig också
i avledningen hanterlig (lätt-, svårhanterlig). Orden är inlånade
från tyskan, där också huvudbetydelsen hos verbet numera är
Enligt SAOL i bestämd form -et eller -en.
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handskas med, handhava, behandla, medan den äldsta betydelsen är att resa omkring (om köpman), driva handel; verbet är
det franska han/er 'ofta besöka' och har sålunda ursprungligen
ingenting med ordet hand att göra. Någon vägande invändning
mot att låta substantivet hantering bli en sammelbeteckning för
alla de olika sätt på vilka man kan ta befattning med en brandfarlig vara - vilket vid det pågående lagstiftningsarbetet ansågs
vara en stor fördel i många sammanhang - kunde enligt närnndens mening icke göras.

Kan det vara lämpligt att reservera beteckningen glass för en
viss sort med uteslutande av andra slag av glass? Frågan blev
aktuell, då det i motioner till 1958 års riksdag yrkades att § 64,
mom. 2 i livsrnedelsstadgan skulle ändras därhän »att benämningen glass förbehålles glass vid vars tillverkning såsom fettämne använts endast mjölkfett och att särskild benämning införes
att användas vid saluhållande av annan glass, så att varje möjlighet till förväxling undanröjes».
1 sitt yttrande om motionerna erinrade nämnden om att ordet
glass är övertaget från franska glace 'is', av latinets glacies, i folkligt latin glacia 'is'. Den tyska motsvarigheten är Eis eller Gefrorenes 'fruset', den danska och den norska is, den engelska ice-cream
'frusen grädde', varmed kan jämföras franska creme i la glace.
Det svenska ordets betydelse anges av SAOB, G 540,
vara »maträtt bestående av en frusen blandning av huvudsakligen grädde och äggulor (med tillsats av socker, ofta äv. av
vanilj, fruktsafter o. d.), stundom äv. om frusen blandning av
vatten, socker och fruktsaft; äv. (i sg.): portion glass».
Det som vid namngivningen varit den dominerande synpunkten har varit att blandningen är frusen. Genom tillägg av olika
bestämningsord har man emellertid kunnat antyda väsentliga ingredienser i blandningen. Vi skiljer sålunda i Sverige mellan
Qwi

gräddg/ass och va/tenglass, ofta kallad frukiglass.' 1 gräddglass skall
ingå minst 12% mjölkfett och vid dess tillverkning får icke
annat fettämne användas än mjölkfett. 1 andra glasser - i den
mån de över huvud taget innehåller fett - kan ingå annat
animaliskt fett eller växtfett.
Med hänsyn till ordets ursprung och det nuvarande språkbruket fann nämnden det icke tilltalande att med motionärerna reservera själva grundordet glass för en viss typ, nämligen sådan
glass som av fett innehåller uteslutande viss art, men tillade att
om det från andra än språkliga synpunkter, t. ex. från hygienisk
synpunkt, anses önskvärt att i livsmedelsstadgan införa särskilda
benämningar för sådan glass som innehåller mindre än 12%
mjölkfett eller innehåller annat än mjölkfett eller saknar fett, låter
sig detta förvisso göra genom tillägg av olika förleder.

På fråga från Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut
om lämpligheten av uttrycket temperaturändring i väderleksrapportema (9.10.1951), förklarade nämnden att temperaturförändring var att föredraga framför det ifrågasatta ordet, eftersom
ändra normalt förutsätter ett personligt ingripande, t. ex. »ändra
i korrektur», medan förändra normalt avser en förvandling eller
växling som inte förutsätter ett personligt ingripande, t. ex. »tiden
hade mycket förändrat hans utseende».
Med samma motivering rekommenderades i annat sammanhang att den svenska posttermen adressförändring utbyttes mot
adressändring.2

1 Se
2

t. ex. Varulexikon. Livsmedel. Utg. av Kooperativa Förbundet 1951.
Nordiska språkfrågor 1955, s. 29; 1956, s. 11.
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1 valet mellan förpliktiga och förplikta är i flärcifri sakprosa
det kortare ordet utan tvivel att föredra.
Ett kulsprutegevär fungeror tillfredsställande, det kan också värden på en middag göra. Vid sidan av detta korta verb finns också det
längre funktionera. Någon väsentlig betydelseskillnad mellan dem
lär inte kunna påvisas, och det är därför naturligt att man föredrar
det kortare ordet. Däremot kan verbalsubstantiven funktion och
funktionering ha olika betydelse. Man kan tala om kulsprutegevärets funktion och om dess funktionering och menar då i det
ena fallet dess uppgift inom infanteriet, i det andra dess arbetssätt.
Man kanske kan tycka att det korta ordet skoj 'bedrägeri' utan
vidare är att föredra framför skojeri med samma betydelse. 1 DN
10.1.1962 läser man om »Rena skojerier i stor skala med statliga
traktamenten». Däremot talar rubriken om »Skoj i traktamenten».
Rubriken är ett fall för sig, för dess del bestäms ordlängden av
tumstocken. Att författaren inuti artikeln valde skojeri beror
uppenbarligen på att suffixet -eri understryker den pejorativa betydelsen (jfr bedrgeni).1 Skgieri utesluter till yttermera visso förväxling med skoj 'skämt'. Det längre ordet blir sålunda i detta fall
uttrycksfullare än det korta.

1 följande fall blev det tydligare uttalet avgörande för valet av
ord. Det gällde de nautiska, från tyskt språkområde inlånade
facktermerna ost, ostl:g, sjdost etc., som används i radions väderleksrapporter. Lyssnare hade skrivit till väderlekstjänsten och anmärkt på dessa former: man borde i stället använda de inhemska
orden öst, östlig, sydöst. Sveriges Meteorologiska och hydrologiska
institut bad därför nämnden om ett uttalande i frågan. För insti-

' Se om suffixet -eri Tamm, Om avlednirigsändelser, s. 18 f., 41, Noreen,
Vart språk 5, s. 469 f., Wessén, Sv. språkhistoria 2, s. 115 f.

tutet var den avgörande frågan, om öst gick fram lika tydligt
som ost. Ett otydligt uttal kunde få ödesdigra följder.
Man kan också ställa frågan så: Vilketdera, öst eller ost, kontrasterar skarpast mot väst? På nämndens begäran hade dåvarande
tekn, lic. Gunnar Fant vid Tekniska högskolans taltransmissionslaboratorium vänligheten att göra vissa mätningar till grund för
en bedömning. Han sammanfattade sina synpunkter på följande
sätt:

Sonorilet. Vokalen ö (öst) har en större akustisk intensitet än vokalen o (ost). Vid synnerligen dåliga mottagningsförhållanden skulle öst kunna höras något bättre
än ost. Skillnaden i hörnivå är emellertid obetydlig (1,5
phon).
Fonetisk distinktion. Mina akustiska mätningar av
svenska vokaler ge vid handen att skillnaden i fonetisk
kvalitet mellan o (ost) och ä (väst) är 4 ggr så stor som
skillnaden mellan ö (öst) och ä (väst). Detta resultat stämmer väl med vår kunskap om ljudens artikulation. Vokalen ö (öst) skiljer sig från vokalen ä (väst) huvudsakligen
genom läpprundningen, ehuru den senare är mera sluten
i bildat stockholmsuttal. Vokalen o (ost) däremot skiljer
sig från vokalen ä (väst) förutom genom läpprundningen
även genom att o är en bakre vokal och ä en främre vokal.
Dessutom är o (ost) mera sluten än ä (väst). 1 slarvigt
artikulerat tal utjämnas lätt skillnaden mellan rundad och
orundad främre kort vokal. Skillnaden mellan en bakre
och främre vokal är mera utpräglad.
Jag anser därför, att ost är lämpligare än öst som kontrast till väst och att alltså förväxlingsrisken blir mindre
om formen ost bibehålles.

Nämnden anslöt sig till detta uttalande av Fant. Det väsentliga kravet på tydlighet bör utan tvivel i väderlekstjänstens fall
ge företräde åt den sedan gammalt i nautiskt fackspråk brukade
från medellågtyskan inlånade formen ost.

Även i Norge har motsvarande fråga varit aktuell. Enligt norska rättskrivningsreglerna skulle ordet i bokmål heta est, i nynorsk ansi. Men i den norska radion »er ansi i stor utstrekning
tatt i bruk også i bokmål i vrmeldinger og nyhetssendinger.
Det er grunngitt med at ansi ikke så lett blir forveksiet med »est.»1
Som en parallell kan man erinra om det tyska wo, ursprungligen femininform av räkneordet, som har återupplivats på 1900talet. Grimms Wörterbuch2 skriver: »um verwechslungen mit
drei zu vermeiden, brauchte man zwo bei der befehisObermittelung der artillerie vor dem kriege und während des weltkriegs
an der front und heute durch amtliche bestimmung im fernsprechwesen, von dort setat sich zwo weiter durch». 1 telefon kan också
Ju/el användas i st. f. Juli »zur Vermeidung von Hörfehlern».3

Valet kan stå mellan stilistiska varianter. Ty även när det gäller
orden som sådana och inte bara deras böjningsformer (jfr s. 32 f.)
kan man - också inom sakprosans ram - välja ett tyngre, stelare eller ett lättare, smidigare alternativ. Ett stelt intryck gör
t. ex. densamme när det står i stället för det personliga pronominet
den eller demonstrativa denne, såsom i följande exempel (smidigare variant inom parentes): »Vi förutsätter att Er firma lämnat
Er ersättning för de utlägg Ni haft för densammas räkning»
(dess), »Avtalet träder i kraft först sedan detsamma undertecknats
av bägge parterna» (det), »Desamma (näml. vissa uppgifter) kan
insändas per post» (de el. dessa). Märk också »juridiska pronomen»
som nämnda, berörda,föreliggande, ifrågavarande, som oftast till fördel
för det stilistiska intrycket kan bytas ut mot det demonstrativa

Meddelande av lektor Einar Lundeby, Oslo.
Band 16, sp. 973 (1938).
8 Otto Kie,nje, Die Sprache in der Sicht des Ingenieurs, i: Muttersprache
1954, s. 339.
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denne eller ännu hellre mot substantivets bestämda artikel, som
har till huvuduppgift att förvandla substantivet från något generellt till ett individuellt, att hänvisa till det föreliggande fallet,
alltså har pronominell betydelse: »Genom ändrad lagstiftning
kommer nämnda fördelning att helt utgå» (fördelningen), »en
eftersläpning från tidigare år, då berörda personer inkommit i
riket» (personerna), >föreliggande berättelse» (denna), »åtnjuta ortsavdrag. Ifrägavarande avdrag uppgå till . . .» (dessa).'
Respektive har en klar distributiv uppgift, men tiligrips ofta i
onödan och blir då en belastning för stilen: »en uppdelning av
försäljningen på städer respektive landsbygd» (och), »anläggningar
av detta slag har ej räknats som självständiga arbetsställen utan
sammanförts med respektive huvudanläggning» (huvudanhiggningen). 2
Valet kan stå mellan ett regionalt uttryck, en provinsialism,
och ett riksspråkligt. Också i detta fall är det ett stilistiskt betingat val, om man nämligen är fullt medveten om att uttrycket

1

Se härom utförligare G. Bergman, Sakprosa, i: Statistisk Tidskrift 1955,
s. 217 f.
2
Man kan jämföra med vad Sir Ernest Gowers säger om eng. respec/ivelj i
sin skrift »Plain Words» (1948), s. 38: »It has one simple straightforward use,
and that is to link up subjects and objects where more than one is used with a
single verb. Thus if 1 say 'Men and women wear trousers and skirts' you are
left in doubt which wears which - which indeed is no more than the truth
nowadays. But if you add the word respectively you allot the trousers to the
men and skirts to the women. It can also be used harmiessly in a distributive
sense, as in the sentence 'Controllers should inform their respective Emergency Committees', but it contributes nothing to the meaning, wnich is
plain enough without it. Respeclive and respectively are used wrongly or unnecessarily far more often than they are used rightly and 1 advise you to leave
them alone.» Och sI anför han en rad exempel, bl. a. följande: »Owing to
the special difficulty of an apportionment of expenditure between (1) dinners
and (2) other meals and refreshments respectively . . .», vilket kommenteras
så: »After taking elaborate care so to arrangc the sentence as to make respectively unnecessary, the writer found the lure of it irresistible after all.»

har en begränsad geografisk förekomst. Man kan föredra att i
stället för flicka säga tösabit, gräbba, däka, len/la, stifta eller stårsa,
om man vill ge lokalfärg åt sin framställning och dess innehåll
är lokaliserat till Skåne, Småland, Dalarna, Hälsingland eller
Jämtland. En publik som är förtrogen med de regionala uttrycken
uppskattar dem, de kan skänka atmosfär, känslomättade associationer till hembygden och äger därmed större uttryckskraft, är
mer ändamålsenliga i den bestämda situationen. De är däremot
mindre lämpliga i nykter saklig framställning som riktar sig till
en publik utan förutsättning att uppskatta dem eller ens uppfatta
dem.
Man kan välja mellan en fackterm eller en populär omskrivning. Också här har publiken en avgörande betydelse. Det måste
t. ex. i försäkringskorrespondens med det stora flertalet försäkringstagare vara mera ändamålsenligt att ta det första alternativet i
följande fall: »skydda mot ev. risk» och avtäcka el. täcka ev. risk;
»få sina kostnader ersatta» och göra szg betäckt för kostnader; »bestämmelser om förmånstagare» och för,nånstagarinstitut; »särskilt
villkor» och le/anstå; »kvartalsvis» och kvartår/gen; »upphöra med
försäkring» och uppgiva försäkring; »pensionen (livräntan) betalas
ut under 20 år» och 20-årsräntor utgår.
1 princip gäller samma resonemang om främmande ord. Facktermer är ju i stor utsträckning samtidigt främmande ord, lånord.
Främmande ord kan som facktermer ofta ha företräde framför
svenska genom frånvaron av vilseledande associationer. De blir
därigenom distinkta, symboler som mera betecknar än beskriver;
de liknar i det avseendet egennamnen, t. ex. polio 58. Även eljest
kan det främmande ordet vara motiverat, t. ex. då det betecknar
främmande ting eller förhållanden, eller då det tjänar som en
synonym som ger en fin betydelsenyans, begreppsmässigt eller
med hänsyn till känslohalten.1 Mindre rationella men därför i
1

Jfr G. Bergman, Det lämpliga uttrycket, i: Nysvenska Studier 35, s. 69 f.
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det enskilda fallet inte mindre avgörande motiv kan vara lust
att snobba med det främmande eller att spekulera i det främmandes lockelse
även då ordet kan antas vara oklart till betydelsen, eller kanske just då.
Då främmande ord riktas till människor som inte förstår dem
kan de i värsta fall uppfattas som en ohövlighet och även om
publiken förstår dem kan den reagera: att bruka främmande ord
i oträngt mål framstår lätt som affekterat, falskt djupsinnigt m. m.

För de flesta människor är det naturligt att föredra det skonsammare ordet, när ledsamma eller obehagliga företeelser skall
nämnas vid namn, i synnerhet i närvaro av därav berörda. Man
föredrar att tala om efterblivna barn framför sinness/öa, alternativt
i viss stilart om utvecklingsstörda eller särställda, man kan välja att
i stället för al/eoholister säga alkoholskadade och att i stället för sinnessjukhus säga mentalsjukhus. Ordet fattigvårdär nu officiellt utmönstrat
är nu en del av socialvården, det gamla fattighuset har avlösts av
ålderdomshem och pensionärshem. Invalidpension är nu (1962) ersatt
med förtidspension. Det nu flitigt brukade uttrycket att fr/ställa i
betydelsen 'säga upp, avskeda' kan dock, som Ture Johannisson
anmärkt' »sägas vara humant i överkant», rentav verka cyniskt
på den som drabbats av friställningen. Också permittera faller
under samma dom, om det avser att beslöja den sorgliga verkligheten av definitivt avsked från arbetet.
Det är avgjort vänligare och artigare att tala om utvecklingsländerna än om de underutvecklade länderna, liksom recession är ett
diskretare uttryck än depression.

1T.

Johannisson, Tendenser i nutida svensk ordbildning, i: Modersmålsläraroas förenings årsskrift 1958, s. 22. J. ger även flera andra exempel på vänligare
ord.
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Bland mera speciella skäl för ordvalet kan slutligen nämnas hänsynen till våra skandinaviska grannspråk. Den gör sig kanske
mest gällande på facktermeinas område. Där försiggår ett samarbete mellan organ i Skandinavien i syfte att uppnå största möjliga överensstämmelse i terminologin, och motivet är givetvis i
första hand att därigenom språklig kontakt skall uppnås snabbare,
missförstånd skall undvikas. Som exempel kan nämnas att en
gemensam dansk-norsk-svensk översättning av Internationella
elektrotekniska kommissionens (IEC) elektrotekniska ordlista
från 1938 utgavs av TNC 1951. För de danska termerna svarade
den danska Terminologicentralen, för de norska Norsk elektroteknisk komite. Enligt vad dr John Wennerberg upplyser visade
stickprov tagna här och där i listan att man i de tre språken
hade lyckats få samma ord, om också med något olika form, i
omkring 3/4 av de 2000 fallen. Som samma ord räknades då t. ex.
telegrafnog/e, /e/egra/no/ekel och lelegrafnjickel, men också storrelse och
storhet, som olika ord radiofoni, kringieasting och randradio. Från början var olikheterna flera, men ansträngningar gjordes ömsesidigt
att nå större överensstämmelse. När man gått på inhemska ord har
det ofta visat sig att språken gått isär. Sv. våg och da. och no.
bo/ge är inte utbytbara: i svenskt riksspråk är hö/ja ett poetiskt
ord och därför mindre lämpligt i sakligt tekniskt sammanhang.
Medan vi och norrmännen har stannat för anrop som en term
vid telefonering, säger danskarna kald; det är också här en valörskillnad: då vi säger ropa på honom, säger danskarna kald på han;
(och skåningar: kalla på honom). Det stämmer till eftertanke att
den stora överensstämmelsen har vunnits väsentligen därför att
vi på ömse håll enats om de internationella orden, ord som
elektrod, shunt, kabel, radiofyr och skala. Skulle vi ha haft starka
puristiska ambitioner hade skillnaderna blivit större, varjämte
den nordiska terminologin hade isolerat sig från de stora kulturländernas.
Från vägterminologins område kan ordet motorväg tas som
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exempel. Det är en av flera gemensamma termer som ingår i
»Nordisk nomenklatur for trafikregulering og motorveje» (1949),
som utarbetats av Nordiska vägtekniska förbundet och efter långvariga överläggningar vid det gröna bordet godkänts av dess
fyra landsstyrelser i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Motorej (da.), motorveg (no.) och motorväg (finlandssv., sv.) definieras i den danska texten som »en facadelos vej udelukkende
til trafik af motorkøretøjer og anlagt således at disse med fornøden sikkerhed kan kore med stor hastighed, hvorfor krydsning
med veje, der ikke skal optages i motorvejen, som regel sker ude
af niveau, medens forbindelse med veje, der skal optages i motorvejen, eller med andre motorveje, sker således, at krydsende trafik
i niveau på motorvejen undgås». Ordet är bildat med italienska
autostrada och tyska Autobahn som mönster, men faller lättare in
i de skandinaviska språken än dessa. Sedan rnoIorvig rekommenderats av specialisterna på vägtrafik i Skandinavien och nu blivit
det officiellt använda ordet har det också bland den stora allmänheten trängt igenom på bekostnad av det först använda autostrada,
som dock alltjämt förekommer till omväxling, bl. a. i pressen.
Från ett annat trafikområde kan som exempel nämnas ordet
posikort som på förslag av de nordiska språknämnderna infördes
i Danmark, Norge och Sverige år 1962 till avlösning av brevkort.
Finlandssvenskan hade det redan förut. Ordet har i hela Europa
en likartad form (eng. post card, ty. Postkarte, fr. carte postak
etc.).

94

TILLÄGG TILL S. 51

Enligt beslut av 1962 års riksdag skall Brottsbal/e vara benämningen på den nya lag som ersätter 1864 års straiflag. Straffbegreppet har bibehållits. 1 1 § heter det att »Brott ar garning,
för vilken i denna balk eller i annan lag eller författning
är stadgat straff som nedan sägs» och i 3 §: »Med påföljd
för brott förstås i denna balk: de allmänna straffen böter och
fängelse ,ämbetsstraffen suspension och avsättning för innehavare
av befattning, varmed ämbetsansvar är förenat, och disciplinstraif
för krigsmän, samt villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsfängelse, internering och överlämnande i särskild vård.» Fångvårdsstyrelsens namn har därefter ändrats till krimina/vårdssljre/sen.
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REGISTER

acceptera 9
adress(för)ändring 86
aktiv(is)era 63
alkoholskadad 92
Amager 13
anatema 24
-ande 71
annons 9
använd(e)s 35
Arkansas 15
Askim 15
atomskydd 49
av 8
avans 9
avtäcka (risk) 91
balans 9
Balsfjord 14
bandspelare 70
Bellahøj 13
Bergen 15
berörda 89
bestämd artikel 90
bifogad 78
bio 23
blankett 83
bli(ver) 39
blond 8
blåst 8
Bornholm 13
borr 20
Bremanger 14
cello 23
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cembalo 23
centimeter 9
chaufför 9
cheflotta 42
cigarill 58
Coyet 9
de 29
defensiv 9
delta 23
densamme 89
designer 22, 69
desinfektera 66
de(s)odorant, 4, 46
desperado 23
di 'de' 29
diafragma 24
diligens 9
din 8
diorama 24
djupfryst 40
dom 'de' 29
domino 23
dra 39
dra(ge)r 39
Dragør 12
draksådd 49
drama 24
E(d)ra 30
effektiv(is)era 63
efterbliven 92
elektriker 4
en 8, 28

-ende 71
Endelave 13
-eri 87
-es: -s i pres. passiv 35
ett 28
von Euler-Chelpin 9
expo 23

fabrik 20
facktermer 91
fattigvård 92
finans 9
finger 20
finlandssvensk 80
finländare 80
finne 80
-fjord 15
Folgefonna 15
formgivare 69
formulär 83
friställa 92
front 8
fryst 4, 40
främmande ord 8, 19, 22, 46,
57, 66, 69, 91
funktionering 87
fyllo 21
Fåborg 13
följa upp 68
författar(c)förening 45
förmånstagarinstitut 91
förmässning 61
förplikt(ig)a 87
första: förste 27
förstora upp 69
förstärka, eng. enrich 63
förtidspension 92
(för)ändning 86

gabbro 23
ge 39
Gedser 13
Geilo 15
ghanan 56
ghanes 56
Gimle 15
Giske 15
giver 39
glass 85
Gråsten 13
guinean 57
Hamar 14
Hanstholm 13
hantering 84
haplologi 25, 36, 49 not 1, 61
Hardanger 14
Harstena 10
hasselnötskärnor 43
-het 8
Hobro 13
Holstebro 13
Hvalpsund 13
hård 8
häleni 49
index 20
indirekt anfäring 76
inhibiterad 66
-ing: -ning 53
initialord 21
intressant 8
invalidpension 92
Jostedal 14
Julita 11
jumper 22
»juridiska pronomen» 89

pli

Kalundborg 13
kamgarn 49
kanslispråk 71, 73,74
kasta 8
Kerteminde 13
kilopond 20
Kinn 15
Klampenborg 13
klausul 91
Kolding 13
kollapsa 66
komma 23
konferens 8
Kongsvinger 14
kontraktera 66
kopter 'helikopter' 19, 22
Korgen 15
kornblå 49
korrespondens 8
korso 23
kristalloid(isk) 28
Kronborg 13
Kruså 13
Kullen 10
kupong 83
kyrka 8
Køge 13

Luxembourg 17
Lyngby 13
lysrör 48
lågtryckskvicksilverångurladdningsanordning 48

Laholm 10
Larvik 14
lasso 23
Levanger 14
licensera 65
Limfjorden 13
livbolag 49
Lofoten 14
Lom 14
luftied 67
Lundby 13

Odense 12, 13
offensiv 9
Ofoten 14
omrörning 53
opalescens 56
opalisering 56
optiker 4
ordföljd 3
ordförande 4
Orusts Sparbank 25
Oslo 14
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Mallorca 16
massa- 44
material 4, 82
materiel 4, 82
med 8
mentalsjukhus 92
mikado 23
min 8
moln 8
molär 61
motorväg 93
musiker 4
Narvik 14
nebulisator 55
New York 15
Nissum 13
Norge 15
not 9
Numedal 14
näbb 20

ost: öst 87
Ouchterlony 9
paket 20
parlorama 24
pickolo 23
plasma 24
plast 59
PM 21
polio 58
Porsanger 14
postkort 94
priler 23
prisma 24
projicera 66
provinsialismer 8, 90
psykiatrisk(a)-kriminologiska synpunkter 52
Rander 13
reagens 84
reaktion 84
recession 92
renons 9
remissabok 44
renässans 9
resande 4
respektive 90
Romsdal 14
Roskilde 13, 14
s som pluraländelse 22
s i fogen i sammansättning 42
sambo 23
samhälisvård 50
Saudi-Arabien 45
schema 23
Selbu 14
Sem 14

sexmånaders 47
Silkeborg 13
silo 23
sin 8
Skien 15
skojeri 87
skolbok(s)utställning 43
skoter 22
skyddslag 50
skyddsvård 50
skyddsuppfostran 50
Sklskør 13
socialvård 92
Sogn 14
Sovjet 16
Sparbu 14
spik 20
Strasbourg 16
studerande 4
studio 23
substantivsjuka 72
Svalbard 15
svensk(t)-amerikanskt samarbete 52
Svolvr 14
syra- 44
särställd 92
Senderborg 13
Söököjan 10
ta 39
tager 39
talong 83
Tauvon 9
t-bortfall 7
tefat 49
telexera 64
tema 23
temperatur(för)ändring 86
tempus perfekt 74
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tertial 21
Thyholm 13
till 8
tjugoen: tjugoett 28
tolerant 8
Tolga 15
tonfiske 49
tornado 23
trema 23
tretton(dags)afton 49
trio 23
Troms 14
Tromsø 14
tungvattenmodererad 53
tvål 20
Tydal 14
Tender 13
undan 8
underutvecklat land 92
uppgiva (en försäkring) 91
upphovsrätt 48
utvecklingsland 92
utvecklingsstörd 92
vaxkakeform 44
Vejlby 13
vid 8

vikblad 22
Virserum 11
vitaminera 63
Volvo lastbilar 26
Åbenrå 13
Ålesund 14
årsmedelvattenstånd 48
åttatimmarsdag 46
åttavåningshus 46
ängsmark(s)partier 43
är: äro 32
översättningslån 68

NÅGRA FÖRKORTNINGAR
SAOB

=

SAOL

=

SOU

=

TNC

=

Svenska akademiens ordbok.
Svenska akademiens ordlista.
Sveriges offentliga utredningar.
Tekniska Nomenklaturcentralen(s skrifter)

Nämnden för svensk språkvård

(stiftad 1944)

har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift samt
utöva en språkvårdande verksamhet. Den skall tillika söka åvägabringa nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att vidmakthålla och stärka
den nordiska språkgemenskapen.
Nämnden har upprättat ett institut, som står till tjänst med upplysningar
i frågor om språkriktighet. Adressen är Institutet för svensk språkvård, Box 2056,

103 12 Stockholm 2.
Av nämnden utgivna skrifter:
Carl Sigfrid Lindstam:
Nordisk rättstavning. Slutsåld.
Gösta Bergman: Sörsvenskt och
samnordiskt. Slutsåld.
Erik Wellander: Vi gå eller
vi går? Slutsåld.
Skrivregler

Gösta Bergman; Aktuella
språkvårdsfrågor. Slutsåld.

Elias Wessén: Språkriktighet
och stil

Bertil Björseth: Göteborgsspråket
Nordiska språkfrågor 1956.

Slutsåld.
Nordiska språkfrågor 1957
och 1958

Björn Kjellin: Kan våra myndig.
heters språk moderniseras?
Rolf Hillman: Språkvården och
skolan Slutsåld.

Ingemar Ingers: Sydsvenskt

Nordiska språkfrågor 1959
och 1960

riksspråk

Torsten Bucht: Språket 1

Uttalsordlista

Pelle Holm: Nytt och gammalt

Harnösand

1 Svenska Akademiens ordlista.

Gösta Bergman: Rött och fel

Slutsåld.
John Wennerberg:

Markusevangeliet. Ny översättning

Teknikens språkvårdsfrågor.

Slutsåld.
Elias Wessén: Tradition och
förnyelse inom språket
Språkvård. Redogörelser och studier
utgivna till språkvårdsnämndens tioårsdag 1954.
Elias Wessén; Om det tyska Inflytandet på svenskt språk under
medeltiden
Joh. Lindbiom: Om språket 1 den
svenska bibelöversättningen
av 1917

Jöran Sahigren och Gösta Bergman:

i språket

med anmärkningar av Johannes
Lind blom
Nordiska språkfrågor 1961 och
1962

Roland Otterbjörk: Svenska
förnamn

Erik Weilander; Språk och
språkvård
Profeten Jesaja. Ny översättning
med anmärkningar av Johannes
Lind blom.
Sven Ekbo - Bengt Loman:
Vägledning till Svenska
Akademiens ordbok

Svenska ortnamn med uttalsuppgifter

Nordiska språkfrågor 1963-1965

Olav Ahlbäck: Svenskan i Finland.
Slutsåld.

ord bild ning

Nordiska språkfrågor 1955.

Slutsåld.
Ingemar Ingers: Språket 1 Lund
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Ragnhild Söderbergh: Svensk
Nordiska språkfrågor 1966 och
1967

Nils Hänninger: Nämnden för
svensk språkvård 1944-1969
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