
il 

Tidskrift utgiven av JV?imnden för svensk språkvård nr 3 1965 

INNEHÅLL 

3 Carl Ivar Stå/ile, »Mötet uppnas på sundag» 

9 Ragnhild Sc5a'erbergh, Ändelsen -mässig i svenskan 

12 Frågor och svar 

15 Litteratur 

16 Nordiskt språkmöte i Helsingfors 



Nämnden 	stiftades 1944 och har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling 

i tal och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet. Nämnden skall till-

för svensk lika söka åvägabringa nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte 

språkvård 
att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen. 

Ordförande i nämnden är f. d. undervisningsrådet Nils Hänninger, vice 

ordförande professorerna Ture Johannisson och K. G. Ljunggren, sekrete-

rare docent Bertil Molde. 1 nämndens arbetsutskott ingår utom ord-

föranden och sekreteraren professorerna Gösta Bergman, Valter Jansson, 

Carl Ivar Ståhle, Erik Wellander och Elias Wessén samt rektor Rolf 

Hillman. 

Institutet 	leder de forskningar och undersökningar som nämnden tar initiativ till, 

bedriver upplysningsverksamhet i språkvårdsfrågor och står kostnadsfritt 

för svensk statliga och kommunala myndigheter och institutioner, privata företag och 

språkvård 
enskilda personer till tjänst med råd rörande språkriktighet och språkvård. 

Genom institutets forsorg redigeras nämndens skriftserie, f. n. omfattande 

31 nummer, och nämndens ordboksserie, hittills innehållande en dansk-svensk 

ordbok och en kort etymologisk ordbok. 

REDAKTÖR: Bertil Molde 

AN5v. uTe.: Carl Ivar Ståhle 

REDAKTION OCH ExpEDITIoN: Institutet för svensk språkvård, 

Birger Jarlsgatan 20, Sthlm 0, telefon 08/205795 

POSTGIRO: 19 7475 (Nämnden för svensk språkvård Stockholm 0) 

PRENUMERATION: 6:50 för helår (4 nummer) 

Svenska Bokförlaget/Norstedts 



»Mötet uppnas på 

sund ag» 

Carl Ivar Ståhle 

Det händer - periodvis - att man i radio och 
TV får höra nyheter som »Mötet uppoas på 
sundag», »Spionen har dumts till fem års fäng-
else». De passerar inte oanmärkta; reaktioner-
na skiftar från en stark majoritet av upprörda 
omdömen (»ovårdat», »fult», »vulgärt», »han 
kan ju inte skilja på mörkna och murkna, döma 
och dumma») eller resignerade suckar (»det 
är nog ingenting att göra åt») till enstaka ra-
dikalt uppskattande värderingar, med avsedd 
och uppnådd chockverkan (»en rationell och 
demokratisk förenkling av vårt onödigt kom-
plicerade vokalsystem»), de senare gärna före-
trädda av yngre intellektuella, stundom med 
samma uttalsvanor. 

Detta uttal är så påfallande och uppmärk-
sammat, att de som har intresse och ansvar för 
vårt språk knappast kan undgå att söka ta ställ-
ning till det. Men för att ett ställningstagande 
skall kunna bli något annat och mer än att man 
spontant fördömer en avvikelse från allmänt 
godtagen norm måste man känna företeelsens 
förutsättningar och utbredning, och man bör 
försöka tänka igenom vad ett sammanfallmellan 
kort ö och kort u skulle innebära för det sven-
ska språkets byggnad och funktionssätt. Detta 
förutsätter vidlyftiga undersökningar som ännu 
inte är gjorda; avsikten med denna artikel är 
bara att med några iakttagelser och funderingar 
i ämnet söka stimulera till en saklig debatt. 

Hur gammalt är riksspråkets korta u-
ljud? 
Företeelsen har en av sina förutsättningar i det 
för svenskt riksspråk säregna uttalet av kort u, 
som så markant skiljer sig från det långa (slut-
ta: sluta). Motsättningen, som saknas i våra 
nordiska grannspråk liksom i finlandssvenskan 
och åtskilliga svenska dialekter, är i sin nuva-
rande utformning troligen av ganska sent da-
tum - hur Sent är svårt att säga, eftersom den 
ju inte får uttryck i skrift. Säkerligen hördes 
den ganska ofta i bildat mellansvenskt talspråk 
vid 1 700-talets mitt: grammatikern Sven Hof 
skiljer vid sin beskrivning av de svenska vo-
kalerna (1753) det långa u i slut från det kor-
ta i gubbe, stund, som han förklarar vara »mör-
kare eller dummare (dvs. dovare)» men inte 
allmänt erkänt som »någorlunda god Swänska». 
Och när Eva Oxenstierna, som hade en även 

för den tiden mycket okonventionell stavning, 
ett halvsekel tidigare i brev till sin make Mag-
nus Stenbock klagar att hon har »ingen mäni-
skiga såm iagh kan förtro migh åth äller upna 
mitt ierta åt» (1697) eller försäkrar sin fångne 
man, att hon inte kan »nämbna åm huru sen-
sibelt dätt är migh att hura dän lila aparence 
där är till min aldra kiärsta lila ängels hem-
kåmst» (1713), då antyder hennes stavning, 
att man i högadliga kretsar i Stockholm vid 
denna tid kunde använda bokstaven u som 
tecken för ljud som låg nära dem som man 
hade i qppna och höra. Det korta u-ljudet mås-
te där ha uppgivit den klang av »Bergslags-u», 
som det tidigare haft gemensam med det 
långa - det ljudet kunde omöjligen förväxlas 
med ö-ljud. 

Bär Stockholmsspråket skulden? 
Uppkomsten av detta nya, lätt grumliga u-ljud 
innebar att kort u och kort ö fonetiskt närmades 
till varandra - det blev en känslig punkt i de 
korta vokalernas system, i skiftande grad allt-
efter omgivande konsonantljud och de enskilda 
dialekternas ljudsystem över huvud. Särskilt 
stockhoimskan är här av intresse. Det är en 
allmän uppfattning att Stockholm är sprid-
ningscentrum för den förväxling och samman-
blandning mellan ö och u som blev följden av 
förskjutningen. Detta sammanfall anförs som 
karakteristiskt för Stockholmsspråket: »Utan 
direkt motsvarighet i bygdemålet är... stock-
holmskans sammanblandning av kort u och ö, 
(t. ex. göbbe lilla, sjöng, sj ung), detta särskilt fram-
för r (märk Strindbergs rim dörr-surr)» (Hessel-
man 1917); »Det... korta öppna u-ljudet. 
användes mycket ofta i stockhoimskan, t. ex. 
murker = mörker, dutt = dött, bucicer 	böcker, 
um = öm, dum = döm» (D. 0. Zetterholm 1948), 
».. . välkända drag i Stockholmsuttalet, högre 
och lägre, är ... sammanfallet av ö och u, t. ex. 
fasta 'första'» (Bergman 1955), »Ett ortsuttal 
måste jag emellertid nu gå lite närmare in på 
- stockholmsuttalet. Det är olyckligt för vår 
uttalsvård att detta har så stora brister. Jag 
erinrar om några: . . . 2) hopblandningen av 
kort u och kort ö (dumma och döma, murkna och 
tnörkna)» (Gjerdman 1948). 

Man kan inför denna samling av citat från 
framstående språkmän lätt få den uppfattning-
en, att draget är konstitutivt i Stockholmsdia-
lekten, alldeles som det bekanta sammanfallet 
av kort e och kort ä i hetta och hätta. Så får de 
emellertid inte tolkas - de möter i översiktliga 
framställningar eller är omdömen fällda i för-
bigående, och de gör därför inte anspråk på 
att vara nyanserade beskrivningar. Läser man 
igenom det äldsta försöket att i fonetisk skrift 



återge genuin folklig stockholmska, Harald 
Molanders lilla sketch »På Kornhamnstorg» 
(1879; personer: en kaffeförsäljerska, en sjåare 
och två gatpojkar), som av stockholmsstuden-
ter överfördes till landsmålsalfabet. så finner 
man där den vanliga riksspråkliga fördelningen 
av kort ö och kort u - nedtecknarna fann tyd-
ligen inte att sammanfall eller förväxling av 
ljuden var något väsentligt drag ens i vulgär-
stockholmskan. Och lyssnar man på vuxna 
stockholmares tal, ämbetsmän och affärsfolk, 
hantverkare och arbetare, som iövrigthar stock-
hoimskans alla karakteristiska drag, så finner 
man att det normala är att de båda ljuden hålls 
tydligt i sär, även om de ofta är lätt »fkrgade» 
och enstaka olyckshändelser kan inträffa. Av 
de hundratals fall av den genuina stockholms-
formen hölt 'höll' (»ja' höllt på å komma för 
sent») som jag hört har bara ett enda uttalats 
»hult». Jag tror inte att man kan förklara före-
teelsen med den enkla formeln »ett stockholmskt 
dialektdrag, som spritts över landet» - först 
måste i varje fall villkoren för dess uppträdan-
de i Stockholm närmare undersökas. 

Typen »sturst», »durrn» - u-färgat ö 
framför r 
1 stockhoimskan liksom i andra dialekter skif-
tar de korta ö- och u-ljudens kvalitet allt efter 
den konsonantiska omgivningen. En särskilt ut-
satt ställning är kort ö framför r (se Hesselmans 
nyss anförda uttalande). 1 de inspelningar som 
förvaras på institutionen för nordiska språk vid 
Stockholms universitet, hör man inte sällan 
starkt u-haltigt uttal av ö - sturre, murk, durrn, 
tjurrgårn (kyrkogården) - hos den äldsta ge-
nerationen meddelare, födda på 1860-80-ta-
len, både litterärt bildade damer med i övrigt 
vårdad och klar diktion och hamnarbetare och 
sjömän från Gamla stan och Stadsgården. Stock-
holmaren Hjalmar Lindroth (f. 1878; prof. i 
nordiska språk i Göteborg) berättar i en tid-
ningsartikel (1941?) att han vid sekelskiftet som 
ung uppsalastudent hade besvär med uttalet 
av namnet på 1600-dramatikern Börk: »det vil-
le bara bli burk». Han menar, att »äkta stock-
holmska» har alldeles samma ljud i »björk», 
»burk», »hund» och »gubbe». Framför r har i 
varje fall kort ö och u varit tillräckligt lika för 
att locka stockholmare som Strindberg (f. 1849) 
och Ernst Josephson (f. 1851) att - åtmin- 
stone i dikter med vardagligare tonfall 	rim- 
rna såhär: 

En kyrkans portvakt somnat från dörren 
och glömt slå kors för den lede kurren 

(Sömngångarnätter, 1884) 

Skolans pulpeter med taigdankar förr 
pryddes, det röker och osar 
och över böcker med brum och med surr 
hänga de krokiga nosar 
(Svarta rosor 1888;; dikten tillkom pd 1870-t.) 

Man är böjd att höra samma dialektdrag i 
Walbergs stockholmska skandalkrönika Uggle-
viksbalen (1814), när han låter hjältinnan 

till hennes kända hem, i Chäsen, styra kursen; 
den tiden, femti steg hon bodde ifrån boursen 
(dvs. Börshuset) 

Uttalet tycks ha trängt in också i teatersprå-
ket: den mot huvudstadens språk mycket kri-
tiske göteborgaren prof. Wulff klagar 1898 att 
på Stockholmsscenerna »de bästa skådespelare 
få uttala furelesa, hura, stursta, furste» 

Wulffs två första exempel är litet överraskande; långt 
ö framför r uttalas i genuin stockholmska vanligen mycket 
öppet, ibland med dragning åt l, ibland åta. Lyttkens och 
Wulff uppger i andra sammanhang att också göra och smör 
har u-klang (1889, 1914). 1 inspelningarna kan man hos 
de äldsta träffa på uttal, som stämmer med dessa uppgif-
ter - man kan jämföra Eva Oxenstiernas hsra. Troligen 
har det samband med att både höra och göra ofta uppträder 
i spcäktakter, där de får svagt tryck och den långa voka-
len förkortas (höra på, göra färdigt). 

Man kan nog vara förvissad om att det tt-hal-
tiga uttalet av kort ö framför r tillhört den ge-
nuina stockholmsdialekten i alla sanahälisskikt 
åtminstone sedan 1800-talets förra hälft. Att 
det numera saknas hos många vuxna infödda 
stockholmare beror väl på den allmänna anpass-
ningen efter de riksspråkliga normerna, som 
gör sig lättast gällande där skriften ger säker 
ledning; stockholmskan är på den punkten un-
derkastad samma villkor som landets övriga dia-
lekter. 

Typen »göbbe», »könde» - kort u med ö-
klang 
1 sin tyvärr ofullbordade roman »Ett borgarhus 
på Köpmangatan» (1838) låter Shakespeare-
översättaren Hagberg en kopparslagargesäll ge 
prov på »det för Stockholms pöbel egna i ö gåen-
de uttalet av u» med repliken »Ä hörr dö, sir dö 
den där dö» - säkert en reminiseens från hans 
egen skolpojkstid i Stockholm på 1810-20-ta-
len. Man hade varit Hagberg tacksam, om han 
hade låtit sin gesäll bli litet mångordigare, ef-
tersom »dö» ger ett väl klent material för den 
som ville bli övertygad om räckvidden av hans 
generella upplysning om pöbelspråket i Stock-
holm; bakom skrivningen »Ä hörr dö» kan nog 
dölja sig ett verkligt uttal av alldeles samma 
slag som det Strindberg vill återge i sotarpoj-
kens »Ä, hurru» i dramat Midsommar (1901), 



och det enklitiska »dö» är inte så vittnesgillt 
för uttalet av de vanliga innehållsrika och stark-
tryckiga orden med kort u. Men andra fakta 
bekräftar Hagbergs uppgift om det »i ö gående 
uttalet av u» och antyder att det inte varit be-
gränsat till »Stockholms pöbel». Lyttkens och 
Wulff uppger (1885) att kort ii i Stockholm är 
öppnare än på andra håll, dock utan att iden-
tifiera det med kort ö, och det är säkert inte ba-
ra lågspråket som Wulff åsyftar, när han (1914) 
som exempel på »Stockholms-olater» anför 
meningen »Dom stursta römmen är inte så fök-
tiga som dom små». 1 bandupptagningarna hörs 
uttal som grovt kan betecknas »göbbe», »fön-
nit», »Köngsholmen» hos meddelare i alla sam-
hällslager och generationer, dock långt ifrån 
hos alla och knappast genomgående hos någon. 
Då Olof Gjerdman 1953 gjorde en undersök-
ning av 35 stockholmares tal, saknades draget 
helt eller i det närmaste hos en tredjedel av 
dem. 

Också här har man alltså rätt att tala om ett 
gammalt drag i genuin stockholmska, vilket 
liksom det nyss behandlade är på retur, sanno-
likt av samma orsaker. Men typen »göbbe» 
tycks ha haft Större geografisk spridning än ty-
pen »sturre.» När Gjerdman undersökte vo-
kalerna i de sörmländska stadsmålen (uppteck-
ningarna gjordes omkr. 1918) fann han att det 
sistnämnda draget var mycket vanligare hos 
den yngsta generationen, född på 1900-talet, 
än hos den äldre, medan kort u med ö-halt, »i 
många fall alldeles eller åtminstone mycket 
lika dem man så ofta hör stockholmare be-
gagna», ofta hördes hos personer födda vid 
1800-talets mitt. Han anser inte att de beror på 
försök att efterbilda stockhoimskan, och jag 
tror han har rätt. 

Typen »funster» - kort u för kort ö i 
andra ställningar än framför r 
Om nu typerna »föktig», »römm» och »sturre», 
»murk» kan anses tillhöra gammal genuinstock-
holmska, hur är det då med typen »funster», 
»trusta», »trutt» med kort u för kort ö i andra 
ställningar än framför r? Här ger inspelningar-
na och avlyssningar av infödda stockholmares 
tal en helt annan bild. Man kan lyssna på sam-
ma personer som gärna låter undslippa sig bå-
de »göbbe» och »durrn» utan att någonsin få 
höra ett »funster», »trutt» eller »mussa», och 
detta kan sägas vara regel hos stockholmare i 
mogen ålder av alla samhällskiasser. Det är 
framförallt hos barn man hör det. 1 en 1960 
gjord undersökning av uttalsvanorna i en sjun-
de klass i grundskolan i Söderort, bestående av 
14 flickor och 14 pojkar (föräldrarna i de flesta 
fall inflyttade från andra landsdelar), fick de- 

verna bl. a. läsa meningen »iäraren kunde inte 
öppna fönstret». Bara en fjärdedel, 6 flickor 
och en (!) pojke läste den på ett sätt, som kun-
de kallas vårdat. En fjärdedel, 2 flickor och 5 
pojkar, hade alldeles samma korta u-ljud - 
riksspråkets normala 	i »kunde», »öppna» 
och »fönstret», och hos de övriga växlade ö, u 
och mellanljud mellan dessa ganska fritt i de tre 
orden. 

Resultatet innebär nog knappast någon över-
raskning för lärare i Stockholmsskolor, som 
säkerligen länge haft att kämpa mot denna ut-
talsvana. Att det förekom också hos sekelskiftets 
unga stockholmare framgår av anteckningar i 
Uppsala landsmälsarkiv (1897), att nsössa och 
mjölk uttalades med u-ljud av barn i Nicolai 
folkskola. jag är övertygad om att många som 
nu är vuxna och har ett på den punkten allde-
les klanderfritt uttal har samma barndomsmin-
ne som den framstående språkmannen Bengt 
Hesselman, född stockholmare (1875), som i en 
anteckning från omkr. 1897 försäkrar, att han 
som barn hade svårt att skilja på ögla och uggla. 
Vittnesbörden är gärna knutna till barndoms-
tiden och skolans värld. Lektor Achilles Malm-
stedt, född i Stockholm 1854 och en intresserad 
och skicklig iakttagare av Stockholmsspråket, 
berättar 1924, att han »icke funnit uttalet av 
kort ö som u (mössa : mussa) vara så vanligt 
som jag ofta hört påstås, och jag styrkes i min 
åsikt av det faktum, att jag har i tydligt minne 
ända från början av 80-talet en elev, som hade 
detta felaktiga uttal». Någon liknande minnes-
bild föresvävade väl Strindberg, när han skrev 
följande replikskifte i inledningsscenen till Spök-
sonaten (1907): 

Gubben: . . . jag hade en ungdornsvän, som 
inte kunde säga fönster, utan alltid sa funster 

jag har bara råkat en person med det ut-
talet och det var han; den andra är ni - är 
det möjligt, att ni är släkt med grosshandlare 
Arkenho]z. 
Studenten: Det var min far. 

Gubbcns slutsats är djärv, men det är nog knap-
past för djärvt att av stället dra den slutsatsen, 
att uttalet »funster» icke varit det normala i 
den strindbergska stockholmsmiljön. 

Från barnspråket är steget inte långt till »läg-
re stil eller ovårdat språk», där enligt Uhrström 
(1911) ett allmänt sammanfall mellan kort ö 
och u är »typisk» stockholmska. Strindberg och 
Josephsson, uppvuxna i 1800-talets högborger-
liga stockholmskretsar, kunde rimina dörren och 
förr med kurren och surT, men längre gick de 
inte. Det gjorde däremot revyförfattaren Emil 
Norlander (f. i Stockholm 1865), Söderamri- 



sens, Hagalundsligistens och Munkbromadam-
mens sångare: »Här sitter mutter / vid sina röt-
ter» (Stockholmsiuft 1905); andra rim är dumt: 
gömt (Bluff 1908), schwung, ung: sjöng (Tok-
stollar 1918), inunder: sönder (Fattig men stolt). 
Rimmeri är säkert medvetna, avsedda att roa; 
han skämtar också med pekoralisten »herr Sö-
derbloms sångarpegas»: 

att kunna rimma med »must» uppå »tröst» 
d' ä' poesi uti människans bröst (1908) 

Detta drag tycks alltså ha en helt annan karak-
tär än de båda som tidigare behandlats: det 
har icke tillhört den gamla, genuina stockholms-
dialckten, utan varit begränsat till barnspråket 
och lågspråket. 

Vad beror sammanfallet på? 
Somjag nämnde i inledningen, måste samman-
fallet ses mot bakgrunden att kort u och kort ö 
i det svenska rikstalsspråkets vokalsystem i dess 
upp- och mellansvenska utformning ligger var-
andra fonetiskt mycket nära. Skillnaden är svår 
att träffa och den är därför en av de sista sär-
skiljande dragen i systemet som barnen lär sig 
att säkert behärska (jfr Bertil Malmberg, Språ-
ket och människan, s. 42 f. och 120 f.). Många 
kommer till skolan utan att ha passerat detta 
stadium, och det finns också de som lämnar 
den utan att ha gjort det, på grund av bris-
tande förmåga eller intresse, trots lärares an-
strängningar; har de inte heller senare kunnat 
eller velat anpassa sig efter normen, blir in-
trycket inte längre »barnspråk» utan »vårdslöst» 
eller »vulgärt» språk. 1 stockholmskan, som se-
dan länge också i för övrigt vårdat språk haft 
ö-haltigt uttal av kort u, och u-färgat kort ö 
framför r, har distinktionen varit särskilt svår 
att lära sig - man hugger lätt fel vid valet 
mellan ljuden. Särskilt lätt sker detta i ord där 
de båda ljuden växlar i stammen, som verben 
sjunga,sjunka, hugga. En växling mellan varandra 
fonetiskt så närstående vokaler är mycket ovan-
lig i de »starkt» böjda verben och har där inte 
heller någon viktigare grammatisk funktion: en 
böjning sjunga, sjung, sjungit fungerar lika bra 
som komma kom kommit, det är lika lätt att i 
praktiken skilja imperf. (han) sjung från upp-
maningen sjung! som att skilja (han) kom från 
kom! Aven hos stockholmare som annars väl 
håller isär ljuden kan man tillfälligtvis få höra 
former som sjung, sjunk, hugg för sjöng etc, också 
uppna och uppen, kanske beroende på association 
med upp; jfr Eva Oxenstiernas upna sit järta 
'öppna, upplåta sitt hjärta'). 

Hur stor spridning har sammanfallet? 
Företeelsen är som nämnt ingalunda begränsad 
till ungdomen i Stockholm. 1 sin undersökning 
av Sörmlands stadsmål fann Gjerdman (omkr. 
1918) att draget också där framför allt tillhörde 
de yngsta, födda på 1900-talet, och var särskilt 
framträdande i stationssamhället Katrineholm. 
1 svaren på en rundfråga om skolungdomens 
uttalsvanor, som genom Modersmålslärarnas 
förening 1946 riktades till landets läroverk, re-
dovisades företeelsen från en rad mellansvenska 
städer, framför allt Göteborg (där den länge 
uppmärksammats; se utförligare i Björseths 
bok om Göteborgsspråket), men också t. ex. 
Skövde, Hallsberg, Örebro, Katrineholm, Ny-
köping, Uppsala, och också Norrlandsstäderna 
Gävle och Söderhamn. Under en censorsresa i 
början av 60-talet gjorde jag anteckningar om 
abiturienternas uttal av typen »funster», »trutt» 
och fann att Västerås ledde stort framför Nacka 
och Djursholm (i nämnd ordning). 

Beror företeelsens utbredning på inflytande 
från Stockholm? Eller har tendensen till sam-
manfall och förväxling liknande förutsättningar 
som där och utvecklats helt självständigt? Eller 
bör man räkna med bägge orsakerna, och vil-
ken är i så fall den viktigare? Frågorna kan in-
te säkert besvaras förrän företeelsen har blivit 
bättre kartlagd och man granskat förutsätt-
ningarna i ljudsystemens beskaffenhet på de 
enskilda orterna. För min del ärjag övertygad 
om att den viktigaste faktorn är svårigheten att 
träffa den i riksspråket fonetiskt ganska obe-
tydliga skillnaden mellan de båda ljuden, och 
det inte bara för barnen, utan också för de 
många som överger sina ärvda dialekter - där 
skillnaden mellan de båda ljuden ofta är dis-
tinktare - för att tillägna sig ett »riksgiltigt» 
talspråk. 

Ett hot mot språkets skönhet? 
Det är en allmän iakttagelse -- om än inte un-
derbyggd med räknade belägg - att företeel-
sen är på stark frammarsch. Ar det en farlig 
tendens, ett hot mot vårt språks skönhet och 
uttrycksmöj ligheter? Vad den estetiska sidan 
av saken beträffar är naturligtvis inte det korta 
u i »mussa» i och för sig fulare än samma ljud 
i andra ord; pojken som säger att han »glumt 
sin mussa» eller »slagit sunder ett funster» har 
inte en fulare uppsättning ljud än den som ta-
lar om »lummiga lundar» eller »Guds under». 
Vårt språk skulle inte bli »fulare», om man 
fick en allmän övergång av kort ö till kort u; 
det skulle bli en särskiljande ljudnyans fattiga-
re. Den estetiska värderingen sammanhänger 
först och främst med att uttalet avviker från 
den allmänt godtagna normen och att de som 



har den avvikelsen vanligen inte godkänns som 
auktoriteter, allra minst språkliga - de är ju 
ofta barn och ungdomar som håller på att ut-
veckla och stadga Sitt språk. Man säger »fult» 
och menar »stötande», och söker man orsaken 
till det stötande försvinner den rent estetiska as-
pekten som argument i diskussionen. Den bör 
stanna utanför. 

mörkna-murkna, döma-dumma - risk 
för missförstånd? 
Ett vanligt argument mot sammanfallet är att 
det medför att en rad ord, som hålls isär i skrif-
ten, kommer att låta likadant - de blir i talet 
»homonymer», dvs, ord med samma form men 
med olika betydelser. Det gäller t.ex. mörkna 
- murkna; döma, dömt, fördömas - dumma, 
dumt, fördummas; rösta, röstning - rusta, 
rustning; högg - hugg; sjöng - sjung; föll - 
full; förste - furste; lögn, lögnare 	lugn, 
lugnare; ögla - uggla; töm - tum, tömmar 
- tummar. Nu är det ju så, att vårt språk ö-
verflödar av homonymer utan att detta vållar 
minsta besvär; det är så beskaffat, att en ord-
form som isolerad kan ha flera betydelser, i sitt 
sammanhang - särskilt i talet - nästan alltid 
blir helt entydig. Böjning, tonfall, ställning i 
satsen och framför allt de omkringstående or-
dens innebörd ger klart besked om vad talaren 
menar. Även om man med nägon ansträngning 
kan bygga enstaka dubbeltydiga meningar med 
de anförda ordparen, blir missuppfattningarna 
i praktiken försvinnande få. 

Lönnvall - Lundvall, förti - sjutti - risk för 
missförstånd? 
Vill man hävda att ett sammanfall skulle mins-
ka svenska språkets duglighet som kommunika-
tionsmedel, måste man välja andra exempel. 
Sådana finns; det är ord som på grund av be-
tydelse och användning vanligen står i alldeles 
samma syntaktiska omgivning och därför iden-
tifieras nästan enbart genom sin fonetiska bygg-
nad. Hit hör framförallt egennamn och räk-
neord, ordklasser med utpräglat identifie-
rande och särskiljande funktion. 1 namnpar som 
Lönnvall - Lundvall, Rönnsfröm - Runnström är 
det i praktiken mycket ofta motsättningen ö—u, 
som ensam anger skillnaden. Om den upphävs 
blir det risk för missförstånd - många, inte 
minst de med namn på Lönn- och Lund-, har 
haft praktisk erfarenhet av den saken. 1 uttalet 
av talserierna 40-49, 70---79 är visserligen inte 
motsättningen ö - si ensam om att bära upp 
skillnaden, men de övriga särskiljande faktorer-
na är inte heller särskilt effektiva: f- och sje-
ljuden är båda tonlösa väsijud, och skillnaden 

mellan rt och tt är ofta minimal, särskilt vid 
svagare tryck, som ju i naturligt tal är regel 
vid serierna 41-49, 71-79 .När man ger munt-
liga uppgifter om telefon- och adressnummer, 
penningbelopp, mått och hastigheter kan en 
förväxling mellan de båda talserierna få förarg-
liga, ibland ödesdigra följder, och riskerna blir 
avsevärt större, om den som ger uppgifterna 
inte skiljer på kort ö och kort si. 

Sammanfallet vidgar klyftan mellan tal 
och skrift. 
Ett starkt skäl - kanske det starkaste -att 
energiskt motarbeta sammanfallet är enligt min 
mennig, att det skulle vidga klyftan mellan tal-
språket och skriftspråket. Vissa skillnader mås-
te ju alltid finnas (de kan t. o. m. vara en för-
del), men när det gäller språkets minsta bygg-
delar, de särskiljande ljuden (fonemen) i talet 
och de särskiljande tecknen (grafemen, bokstäv-
erna) i skriften, är överensstämmelse en stor 
tillgång. Erfarenheterna har visat, hur diver-
genser kan leda till så allmän osäkerhet i skrift, 
att man sökt bot i så radikala åtgärder som 
stavningsreformer (med allt vad de innebär av 
brott mot kulturtradition och nordisk samhörig-
het). Någon sådan har visserligen aldrig skym-
tat för denna frågas vidkommande, men man 
bör undvika att den ens kommer inom synhåll. 
Och överensstämmelsen är på den här punkten 
tryggt förankrad i det vårdade talspråket lik-
som i det naturliga talet i stora delar av landet 
- det finns alla skäl att söka bibehålla den. 
För lärarna är det avgjort mer praktiskt att i 
första hand rätta till uttalet än att låta sam-
manfallet passera oanmärkt och sedan kämpa 
med de stavfel som det drar med sig. 

Även om kritiken stundom rör sig med argument 
och värderingar, som vid närmare granskning 
visar sig mindre övertygande, och även om man 
inser, att det svenska vokalsystemet här erbju-
der en svårighet, som många vill slippa över-
vinna, så är det mycket tvivelaktigt, om den 
förenkling som skulle bli följden av att företeel-
sen fick allmän spridning, kan innebära någon 
fördel. Av allt att döma skulle man bara ham-
na i nya svårigheter. Det är min övertygelse 
att språket som helhet vinner på att den mot-
arbetas. Och tänker man på de enskilda mdi-
vidernas intresse i nuvarande språksituation, så 
kan man inte göra annat än uppmuntra föräld-
rar och lärare att hjälpa barnen att övervinna 
svårigheten. Subjektiva värderingar av uttals-
vanor, med alla de oklara affekter som klibbar 
vid dem, må vara objektivt oförsvarliga - de 
är ändå allvarliga realiteter. Den vars uttals-
vanor kan locka fram omdömen som »barnslig», 



»ovårdad» och t. o. m. »vulgär» kan bli sämre 
ställd än den som har ett »oklanderligt» uttal 
- språket är ju en del av beteendet och det 
bedöms liksom det efter rådande konventioner, 
teoretiskt berättigade eller inte. Generationer 
har haft att kämpa med samma uttalssvårighet 
och de flesta har övervunnit den, genom att 
följa mönstret, ofta med hjälp av föräldrar och 
lärare, och språket har därför på den här punk-
ten i stort sett lyckats bibehålla sig. Både språ-
ket som helhet och individerna har alltjämt 
samma rätt till skydd. 

Vad beträffar dem som inte lyckats komma 
till rätta med den här diskuterade företeelsen, 
är det väl klokast och rättvisast att till vardags 
rätt och slätt bedöma sammanfallet som en ur 
tydlighetssynpunkt ganska oskyldig defekt i 
talet, som kan ha många orsaker. Men uttalet 
får inte godkännas som mönster. Och på dem 
som har muntligt meddelande till yrke måste 
man ställa större krav. Därmed är vi tillbaka 
till utgångspunkten. 1 nyhetsutsändningar, re-
portage och programanmälningar i radio och 
TV har lyssnarna rätt att få höra ett språk, som 
klart anger, om en person heter Lundberg eller 
Lönnberg, om han är 45 eller 75 år. Och det 
räcker inte att meddelandet går fram med oför-
vanskat innehåll, det skall också nå lyssnaren 
så lätt och effektivt som möjligt. Uppläsaren 
skall undvika allt som drar uppmärksamheten 
från innehållet, och den som har ett uttal som 
distraherar genom att avvika från vad man 
väntar i vårdat tal är alltså på den punkten 
sämre yrkesman än den som har ett uttal som 
passerar obemärkt. 

Citerade käll- och litteraturställen: 
Anmärkningar om svenskt uttal. Svaren på en 
rundfråga till svenska skolor, sammanställda 
av Gösta Bergman, Modersmålslärarnas före-
nings årsskrift (MLFÅ) 1947, s. 43 f., 50; Berg-
man, G., Språket på Söder, 1:a uppl. (1955), 
s. 12; Björset/s, B., Göteborgsspråket. Skrifter 
utg. avNämndenförsvensk språkvård 19(1958), 
s. 9 f., 12 f.; Gjerdman, 0., En trådupptagning 
av Stockholmsuttal, i Språkvård, Skrifter ut-
givna av Nämnden för svensk språkvård 11 
(1954), s. 172; Gott svenskt uttal, MLFÅ 1948, 
s. 26; Studier över de sörmländska stadsmålens 
kvalitativa ljudlära, II (1928), s. 53 if., 63ff.; 
Hagberg, C. A., Ett borgarhus på Köpmangatan 
(1838; orig.-trycket ej utgivet i bokform; nor-
maliserad utg. 1958, Bokvännerna), s. 45; Hes. 
selman, B., Artikeln Stockholmska i Nord. fa-
miljebok, 2:a uppl., se även Otryckta källor; 
Hof, S., Swänska Språkets Rätta Skrifsätt 
(1753), s. 75ff.; DialectusVestrogothica (1772) 
s. 32; Josephson, E., Svarta rosor, 1888, Lind- 

roth, Hj., Vilket är det rätta uttalet, II, tid-
ningsartikel omkr. 1940, tidning och datum ej 
angivet, klippsaml. i förf. :s ägo; Lyttkens, 1. A. 
och Wulff, F. A., Svensk Uttals-ordbok (1889), 
inl. s. 9 if.; Svenska språkets ljudlära och be-
teekningslära (1885) s. 75, Malmberg, B., Språ-
ket och människan (1964), Malmstedt, A., En 
lekmans oförgripliga funderingar... Moderna 
språk 1924. s. 94; Molander, H., På Kornhamns-
torg. En Stockholmsbild., Svenska landsmålen, 
bd 1(1881), s. 606 if.; .)Vorlander, E., Emil Nor-
lander, 280 samlade sånger, schlager och slag-
dängor (1930), s. 99, 110, 132, 122; Oxenstierna, 
E,, Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna. En 
Brefväxling. Utg. av C. M. Stenboek. 1 (1913) 
s. 236, 11(1914), s. 182, Strindberg, A., Sömn-
gångarnätter (1884), Midsommar (1901), Spök-
sonaten (1907), eit. ställen återfinnas i Samla-
de skrifter 13, s. 221, 33, s. 183, 45, s. 152 f.; 
Uhrström, W., Stockholmska (1911), s. 19; Wal-
berg, C. G., Uggleviks Balen, 2:a uppl. (1814), 
del 2, s. 62 f.; Wulff, F. A., Om undanhållna 
ords behandling i svensk sats, i Svenska studier 
tillägnade Gustaf Cederschiöld (1914), s. 48, 
Svenska rim och svenskt uttal (1898) s. 41, 71; 
Zetterholm, D. 0., »Vocal murmur» i engelskan 
och stockholmskan, Nysvenska studier 27(1948) 
s. 137. 

0 tryckta källor. Institutionen för nordiska språk 
vid Stockholms universitet: Bandupptagningar 
av stockholmskt talspråk; kopior av band från 
Sveriges radios arkiv; Uppteckning av bandin-
talning av stockholmsbarn (1960 ; intervjuare 
Björn Hagström, Lars och Tyra Cleve, upp-
tecknare Hans Rossipal). Landsmålsarkivet i 
Uppsala: Föreningen för Stockholmsmålets ar-
kiv (med bl. a. uppgifter av B. Hesselman). 



Ändelsen -mässig i 

svenskan 

Ragnhild Söderbergh 

»En frivillig försäkringsmässigt uppbyggd till-
läggspension är att föredra» skriver Svenska 
Dagbladet i januari 1957, då debatten om den 
allmänna tjänstepensionen som bäst pågick. 
Vid slutet av året klagas det över att löntagar-
na »mister sin frihet att själva iförhandlingsmäs-
sig ordning öva inflytande på avvägning mel-
lan lön och pension». 1 april 1956 anser en 
recensent i samma tidning, att ett Visst radio-
program »rent innehållsmässigt gav... åtskilligt 
av värde». En kåsör konstaterar, att »potatis-
pojken ser förkrossande knölaktig, läs potatis-
mässig, ut» (SvD 10. 2. 57). 

Försäkringsmässig, förhandlingsmässig, innehdlls-
mässig, potatismässig tillhör en ordbildningstyp, 
som under 1940-60-talen ökat kraftigt i vårt 
språk, oroväckande kraftigt anser många. Erik 
Wellander kritiserar i »Angående svenska språ-
kets tillstånd och behov» (i: Språkvård. Skr. 
utg. av Nämnden för Svensk Språkvård, 11, 
1954) det ofta onödiga och tanklösa bruket av 
äridelsen -mässig. 

Redan Viktor Rydberg reagerade mot ord-
typen, även om den på hans tid ej var tillnär-
melsevis lika utbredd som nu. Skälet till Ryd-
bergs ovilja mot mässig-orden var deras tyska 
ursprung. En nutida språkvårdarc kan knappast 
på sådana grunder avvisa en ordtyp, särskilt ej 
när den smidigt låter sig anpassa till svenskans 
ljud- och böjningssystem. Mer befogat synes det 
att som Erik Wellander reagera mot det onödiga 
bruket av mässig-orden. Vad är då »onödigt 
bruk»? Här gäller det en avledningsändelse med 
vars hjälp man till substantiv kan bilda adjek-
tiv och adverb med vissa betydelscfunktioner. 
Rent allmänt skulle man kunna säga, att om 
det redan i svenskan finns möjlighet att bilda 
adjektiv eller adverb till ett visst substantiv med 
likvärdigt ordbildningsmedel, in1ån eller nybildning 
av mässig-ord till detta substantiv är onödigt. 
Med likvärdigt ordbildningsmedel menas då 
ett, som i det aktuella fallet kan användas för 
att uttrycka precis samma betydelse som -mässig. 
Man bör ej skriva »Ekonomisk och kulturmässig 
utveckling följs åt», när man kan skriva »Eko-
nomisk och kulturell utveckling . . .» Däremot 
kan en mässig-bildning, till vilken det ej exis-
terar en sådan möjlig konkurrent, i princip icke 
avvisas, då den fyller ett ej tidigare tillgodosett 
behov i språket. 

Ett ställningstagande gentemot ändelsen 
-mässig i svenskan fordrar därför, att man un-
dersöker suffixets ställning i språksystemet som 
helhet, i förhållande till andra adjektiv- och ad-
verbbildande ordbildningsmedel med samma 
funktion. Det kan då vara instruktivt att ge 
denna undersökning en historisk form, så att 
man samtidigt klargör hur ordtypen successivt 
inordnats i vår språkstruktur. En sådan histo-
risk beskrivning kommer att visa, att den prin-
cip för språkvård som ovan angivits, och som 
vi skulle kunna kalla för »den språkliga eko-
nomiens princip» i viss mån reglerat och be-
stämt mässig-ordens införlivande med svenskan. 

Ett av de tidigaste beläggen för mässig-ord kan 
man finna i ett brev från 0. Hermelin till S. 
Barck, skrivet i Tyskland år 1703, där Herme-
lin uttrycker som sin åsikt, att man vid akade-
mien bör »afskaffa odugliga, och i deras ställe 
sättja brafwa och professor-messige karlar». Den 
s-lösa sammansättningsformen avslöjar, att det 
här är det tyska professormässig som direkt över-
förts till svenska, där det senare skulle vinna 
burskap under formen professorsmässig. 

Också de övriga mässig-ord som förekommer 
i svenska 1 700-talstexter står i starkt beroende 
av tyskan. För så gott som alla kan man påvi-
sa tyska motsvarigheter. Någon egentlig nybild-
ning i svenskan blir det inte tal om förrän under 
1800-talet, efter att denna huvudsakligen skrift-
språksförankrade ordtyp fått ett kraftigt tillskott 
i samband med det allt starkare tyska kulturella 
inflytandet under romantiken. 

1 exemplet från Hermelins brev motsvarar 
professorsmässig ungefär det nutida professorskom-
petent, dvs, med betydelsen »som svarar mot de 
krav man kan ställa på en professor, som fullt 
ut är sådan som en professor bör vara». Denna 
betydelse av överensstämmelse med norm, »fullt 
mått», är den praktiskt taget enda som 1700-
talets svenska mässig-ord kan ha : det talas om 
att allting vid ett val bör tillgå »Lag- och För-
ordningsmässigb>, om skrftrnässig teologi, succes-
sionsmässiga furstar, regelmässigt tillvägagångs-
Sätt vid logisk slutledning (efter reglerna) etc. 

Också vad grundorden beträffar bildar 1700-
talets svenska mässig-ord en synnerligen enhet-
lig grupp. Vi har i Stort sett två typer av-
ledningar till personord, såsom professorsmässig, 
riddarmässig, och avledningar till beteckningar 
för olika slags normer, såsom förordningsmässig, 
lagmässig, regelmässig. 

Till några av de äldsta svenska mässig-orden 
finns sidoformer på -mätig: riddarmässig - riddar-
mätig, lagmässig - lagmätig, skrflmässig - skrftmä-
tig,' regelmässig - regelmätig etc. Mätig-formerna 
är lågtyska till ursprunget, och de är tidigare 



belagda i svenskan än de högtyska formerna på 
-mässig. Parallellerna på -mätig används i pre-
cis samma betydelse - överensstämmelse med 
norm, fullt mått - som mässig-orden, och det 
vill därför synas, som om -mässig i dessa ord 
vore ett substitut för det äldre lågtyska -mätig 
föranlett av det högtyska inflytandet på svensk 
kultur och svenskt språk fr. o. m. 1700-talet. 
Mätig-orden har alltså spelat en förmedlande 
roll, bildat en brygga vid inlånandet, bidragit 
till att successivt bryta motståndet mot den nya 
ordtypen. 

Vad beträffar dessa inlånade mätig- resp. mäs-
sig-ords plats i det svenska språksystemet, kan 
den intressanta iakttagelsen göras, att det i 
1 700-talets svenska ej existerade ett enhetligt 
ordbildningsmedel med vars hjälp man kunde 
forma adjektiv och adverb med »fullt-måtts-
betydelse». Inlånet kan sålunda sägas ha fyllt 
ett behov i 1700-talets svenska. 1 den mån 
språklig ekonomi skall vara en värdemätare i 
språkvården kan man därför ej ha något att 
invända mot detta äldsta inlån av mässig-ord. 

Så småningom kommer dock ett nytt svenskt 
ordbildningsmedel att utbildas med vars hjälp 
den ovannämnda betydelsen kan uttryckas: 
något senare än de inlånade lagnsässig, skr?fl-
mässig, ändamdlsrnässig etc, uppträder i samma 
betydelse lagenlig, skrtftenlig, ändamålsenlig etc. 
(alla till normbetecknande grundord). Tidiga-
re förekommer enlig endast som självständigt 
ord i sammanställningar som »enlig med». Bild-
ningarna på -enlig tycks sålunda vara försök att 
med ett inhemskt ordbildningsmedel ersätta det 
tyska -mässig. Ersättningsorden blev i många 
fall så framgångsrika, att de tyska orden helt 
kom ur bruk, så t. ex. ändamdlsmässig (efter ty. 
zweckmässig), vilket konkurrerades ut av ända-
målsenlig. Detta i en nutida språkvårdares ögon 
lovvärda ersättande - vilket f. ö. kan jämföras 
med våra dagars utbyte av det engelska -min-
ded mot -sinnad sågs ej alltid med blida ögon. 
En recensent i Journal för Svensk Literatur 
1800 reagerar mot vissa enlig-ord i en översätt-
ning från tyskan och betecknar dem som »osven-
ska uttryck» och »tillverkade nya ord». 

1 modern svenska finns det många mässig-ord 
som huvudsakligen används för att uttrycka 
»fullt mått», överensstämmelse med norm. 1 
den mån dessa kan ersättas med enlig-ord (så 
ofta då grundordet betecknar plan, avtal eller 
norm) bör man göra detta. Hellre skrives »Ar-
betet fullföljdes programenligt», »Åtgärden är 
fullt avtalsenlig» än »Arbetet fullföljdes pro-
grammässigt», »Åtgärden är fullt avtalsmässig». 
Stundom kan i det enskilda fallet en likvärdig 
sammansättning tillgripas för att ersätta ett 
mässig-ord: »Ett sjö7nässigt fartyg», »Försam.  

lingen är beslutmässig» kan utbytas mot »Ett 
sjövardigt fartyg», »Församlingen är besl utför». 1 
de fall då ej något utbytesord finnes, fyller 
emellertid -mässig en funktion och kan bibe-
hållas, ex. Fallskärmsjägaren gjorde ett fullt 
fältmässigt uthopp. Man vill ha programmen 
mer radiomässiga. 

Som tidigare nämnts fick vi under 1800-talet 
en synnerligen kraftig ökning av mässzg-ord i 
vårt språk. Nya grundordstyper uppträder och 
orden börjar användas med en helt ny bety-
delsefunktion, nämligen för att ange likhet, ofta 
i kombination med negativ eller positiv värde-
ring från den talandes (skrivandes) sida: litte-
ratur kan betecknas somfabriksmässig eller handt-
verksmössig, poesi som grötriinsmässig, en recen-
sent som philister7nässig, man talar om skråmässiga 
förhållanden vid universitetet, stora och palats-
mässiga trappor etc. Betydelsen är här »som för 
tanken till en fabrik, hantverk etc.», och grund-
orden fabrik, hantverk är ej tecken för normal-
eller totalbegreppers fabrik, hantverk utan 
för sådana associationer och delföreställningar 
som är förbundna med dessa begrepp, med f a-
brik t. ex. »snabb massframställning utan in-
dividuell särprägel». Genom att fabriksmässig 
bestämmer ord som litteratur, poesi måste bety-
delsen hos mässig-orden tillika bli pejorativ. 

Under senare hälften av 1800-talet uppträ.. 
der i likhetsbetydelsen - som då blivit den för 
mässig-orden centrala - flera av våra numera 
vanligaste mässig-ord: affärsmässig, instinktmässig, 
schablonmässig, smdstadsmässig etc. De frekven-
taste av dessa för 1800-talet nya likhetsangi-
vande mässig-ord kan föras tillbaka på tyska 
motsvarigheter med samma betydelsefunktion. 
De svenska mässig-ordens utveckling under 
1800-talet måste därför bero på nya tyska in-
lån. 

Om vi undersöker dessa nya likhetsgivande 
mässig-ords plats i språksystemet skall vi cmeUer-
tid finna, att det här finns flera svenska syno-
nymer, parallella bildningar på -aktig och -lik 
(-liknande), varav de på -aktig speciellt används 
för att uttrycka den pejorativa biton som är så 
karakteristisk för de ovan exemplifierade mässig-
orden. Samtidigt med mässig-avledningarna 
inom likhetsbetydelsen utbildas dessutom paral-
lella adjektiv på -artad under inflytande av det i 
tyskan med -mässig i denna betydelse delvis pa-
rallella -artig. Till skillnad från enlig-bildningar-
na kan man ej märka att orden på -artad, -aktig 
etc, skulle utöva något hämmande inflytande 
på mässig-orden. Tvärtom frodas alla parallel-
lerna sida vid sida, och det blir en rik nybild 
ning efter de givna mörsstergrupperna. 
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Att inlånen och nybildningen av mässig-orden 
i likhetsbetydelsen ej regleras av någon språk-
lig ekonomi är i själva verket ej så märkligt. 
Här möter vi språket som uttryck, för att an-
vända den Böhlerska termen. Adjektiven (ad-
verben) har en målande, åskådliggörande funk-
tion, synnerligen ofta i förening med känsloton 
(särskilt pejorativ); det är uttrycket för språk-
utövarens känslor och reaktioner på omgiv-
ningen som dominerar. Synonymrikedom, möj-
lighet att välja mellan flera olika uttryck, blir då 
en tillgång. Vid den tidigare behandlade bety-
delsen, »det fulla måttets», där detgäller attkon-
statera om något svarar mot de (objektiva) krav 
som kan ställas, eller om något överensstämmer 
med en viss norm, blir det saken eller be-
greppet som kommer att stå i centrum. Språ-
ket är här intellektuellt värderande, och enty-
dighet i uttrycket, »språklig ekonomi», är då 
på sin plats, Den språkvårdare som vill bekäm-
pa en ordtyp som tjänar språket som subjek-
tivt uttrycksmedel torde ha små möjlighe-
ter att lyckas. 1 detta sammanhang kan det 
vara av intresse att visa hur valet av ett mässig-
ord i stället för en synonym på -aktig, -lik (nan-
de) kan tjäna ett visst stilistiskt syfte. Eyvind 
Johnson säger om Krilon bl. a. »Fast hans håll-
ning inte var givaktmässig så var den rak». »Hans 
hår hängde inte... napoleonskt eller neronskt 
eller för övrigt di/statorsmässigt eller imperators-
liknande ner i pannan». Här ger »givaktmässig» 
en biton av preussisk soldatdrill som inga sven-
ska parallellord skulle kunna åstadkomma, och 
»diktatorsmässigt» samordnat med »napoleonskt 
eller neronskt» associerar till en på 40-talet ak-
tuell tysk diktator med håret snett ned i pan-
nan - en person som för övrigt i likhet med 
tredj e rikets övriga företrädare excellerade i 
mässig-ord. 

1 det språkprov som inleder denna artikel ta-
las det om »en frivillig, försäkringsmässigt upp-
byggd pension». Här kanförsäkringsmdssigt ersät-
tas avpåförsäkring eller genomförsäkring. Grundor-
detförsäkring är här teckenför normal- eller total-
begreppet försäkring och försäkringsmässigt 
har en objektivt klassiflcerande funktion, avgrän-
sar pensionen i fråga från alla andra tänkbara 
icke-försäkringsmässigt uppbyggda former av 
pension. En sådan betydelse hos mässig-orden 
förekommer endast sporadiskt i början av 
1800-talet. Under senare hälften av århundra-
det uppträder emellertid vissa mässig-ord som 
har till huvudsaklig funktion att ange just det-
ta betydelseförhållande, alla med motsvarig-
heter i tyskan: yrkesmässig, fackmässig, si//er-
nsässig, talmässig. Under 1900-talet blir det den-
na betydelse som kommer att bli mässig-ordens 

centrala. Huvudsakligen är det en mängd nya 
- inlånade eller i svenskan analogiskt nybil-
dade - mässig-ord som uppbär betydelsen i 
fråga. Särskilt vanliga är avledningarna till oli-
ka beteckningar för verksamhet, t. ex. organisa-
tionsmässig, förvaltningsmässig, forskningsmässig, ut-
bila'ningsmässig, spelmässig, bokföringsmässig,försäJc-
ringsmässig, förhandlingsmässig, tvdngsmässig etc., 
samt termer från det ekonomiska livets område, 
som marknadsmässig, budgetmässig, valutamässig, 
Iöne?nässig, pensionsmässig, skattemässig, säsongmäs-
sig etc. En bidragande orsak till denna bety-
delsetyps raska uppsving tycks vara, att i de 
flesta fall likvärdiga parallellord saknas i svens-
kan. De adjektivsuffix som skulle komma i frå-
ga, -isk och -hg, kan antingen av formella skäl 
ej fogas till grundorden ifråga (så är t. ex. fal-
let med verbalavledningarna på (n) ing - där-
av de många mässig-avledningarna till verksam-
hetsbeteckningar), eller också är de med dessa 
suffix bildade adjektiven (adverben) redan så 
fast förankrade i annan betydelse att de svårli-
gen låter sig brukas till specialisering (t. ex. 
»känslig»: »känslomässiga problem» kan inte 
gärna ersättas av »känsliga problem»). Vad 
den formella sidan av saken beträffar har ju 
-mäseig den fördelen att kunna fogas till vilket 
substantiv som helst. 1 specialiserande betydel-
se kan suffixet därför rent principiellt sägas 
fylla ett behov i vårt språk - utom i sådana 
fall där lämpligt ersättningsord finnes: facklig 
bör t. ex. förcdragas framför fackmässig i kom-
binationer som »fackliga frågor». 

Därmed är inte sagt, att det i varje situation 
där ett specialiserande adjektiv saknas är befo-
gat att tillgripa eller bilda ett mässig-ord. Ofta 
kan det vara lämpligare att ge hela uttrycket 
en helt annan syntaktisk form, varigenom ad-
jektivet eller adverbet försvinner. »Hon är yr-
kesmässig dansös» kan lämpligen ersättas av 
»Hon äryrkesdansös». »Han hade hand om det 
debiteringsmässiga» med »Han hade hand om 
debiteringarnac', »Ett tvdngsmässigt genomförande 
av beslutet är förkastligt» med »Det är förkast-
ligt att genomföra beslutet genom tvång» etc. 
Befogade är däremot användningar som dessa: 
»Utgångspunkten är inte ekonomisk utan rent 
upplysningsmässig». »Invändningar av formell 
och procedurmässig art». »Lokalt och branschmäs-
sigt betingade sysselsättningssvårigheter». »Han 
skall studera politiska, religiösa och skolmässiga 
förhållanden». »Det gäller att värdera vår tids 
hemmiljö ur olika synpunkter: känslomässiga, 
sociala, tekniska och estetiska». 

Här är det den formella samordningen med 
andra adjektiv eller adverb som framtvingar en 
adjektiv- eller adverbkonstruktion. Ofta är det 
svårt att utan men för innehållet forma om ut- 



trycket så att konstruktionen undvikes. Särskilt 
gäller detta meningar som de två sista. Formen 
är i första hand en tjänare åt innehållet, och 
att här på vaga estetiska grunder utdöma mäs-
sig-ordet synes mig kortsynt. 

Det finns ytterligare en betydelsefunktion hos 
,nässig-ordet, nämligen när detta inskränker ett 
omdöme eller en utsaga, talar om i vad avseende 
eller nr vilken synpunkt någonting gäller. »Inne-
hdllsmässigt gav programmet åtskilligt av värde>) 
kan utbytas mot »Vad innehållet beträffar...  
»Ur innehållssynpunkt . . .». Mycket sporadiska 
exempel på sådan användning förekommer un-
der 1800-talet, men det är först på 1900-talet 
som den fått större utbredning. 

De mässig-ord som brukas i inskränkande 
betydelse är oftast desamma som används för 
specialisering: avledningar till verksamhetsbe-
teckningar, termer från det ekonomiska livets 
område etc. Också här har mässig-typcn gynnats 
av att lämpliga ersättare ofta saknats. Liksom 
vid den specialiserande betydelsen kan man 
här säga att det i princip ej finns något att in-
vända mot att inässig-orden kommer in då de 
fyller en ej tillgodosedd funktion. Därtill kom-
mer, att inskränkningen med adverb (som i 
denna betydelse är den ojämförligt vanligaste) 
ofta är betydligt mer ekonomisk och smidig än 
omskrivande konstruktioner soin »vad ... be-
träffar», »i -avseende», »ur -synpunkt». Några 
exempel på sådana i artikelförfattarens tycke 
försvarliga användningar av inskränkande näs-
sig-ord är följande: 
»En s/fermässigi förhållandevis hög inkomst)>. 
»Två tekniskt och gestaltningsmässigt ytterst krä-
vande verk». »Rysk konst nådde fram till bild-
Inässigt avancerade och intensiva lösningar». 
»Medelhavsländerna som befolkningsmässigt och 
historiskt intar en särställning». »Statsrådens 
långa tid i regeringsställning har givit dem så 
stor förvaltningsmässig erfarenhet och skicklighet 
att . . .» (bättre än det omständliga »erfarenhet 
av och skicklighet i förvaltning»). 

Slutligen skall här lämnas några exempel på 
användning av inskränkande inässig-ord i satser 
där en annan syntaktisk form varit smidigare, 
och mnässig-bildningen därför skulle kunna und-
varas. 
»En grupp studiemössigt tämligen indifferenta 
jurister». Hellre: »En gruppj urister utan nämn-
värt intresseför studier». - »En både konjunk-
turpolitiskt och produktivitetsmässigt synnerligen 
viktig fråga». Hellre: »En fråga som har stor 
betydelse / är synnerligen viktig / är av vitalt 
intresse för både konjunkturpolitik och produk-
tivitet». - »Många av skivorna är textmässigt i 
underkant». Hellre: »Många av skivorna har 

undermålig text». - »Han hade fått uppleva 
att detta verk även för lagsmässigt blev en bety-
dande framgång». Hellre: »blev en betydande 
framgång även för förlaet». - »Sparring var 
ett fynd både sångligt och spelmässigt». Hellre: 
»Sparring var ett fynd. Han både sjöng och 
spelade utomordentligt (el. dyl.)». - »Regimäs-
sigt är filmen bra». Hellre: »Fimen är väl/ut-
märkt regisserad». 

Förf. är docent i nordiska sprdk vid Stockholms uni-
versitet. Hon disputerade 1964 på en avhandling om 
avledningsöndelsen -mässig i svenskan. 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svensk språk-
vård eller till tidskriften. Om inget annat an-
ges har frågorna besvarats av tidskriftens redak-
tör. Förkortningar: SAOB = Svenska Akade-
miens ordbok; SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista (9 upplagan). 

Vad menas med grundutbildning, vidareutbildning 
och fortbildning? 

Grundutbildning är den teoretiska och prak-
tiska utbildning som leder till ett bestämt 
yrke. En utbildning till folkskollärare (med 
folkskollärarexamen) kan t. ex. sägas vara en 
grundutbildning. 

Mellan vidareutbildning och fortbildning är 
betydelsegränsen inte helt klar, och orden 
anges i moderna ordböcker oftast som syno-
nyma. 1 praktiken har dock på senare tid ett 
fast bruk utbildats. 

Vidareutbildning används nämligen, bl. a. 
inom Skolöverstyrelsen, nu om sådan utbild-
ning som någon genomgår för att meritera 
sig Gr en ny och högre tjänst. Om t. ex. en 
folkskollärare läser fyra akademiska betyg, 
har han vidareutbildat sig och kvalificerat 
sig för att tjänstgöra som ämneslärare 

Fortbildning avser däremot alla studier som 
har till syfte att vidmakthålla kunskaper och 
ge orientering om det nya som sker inom 
det aktuella yrket, utan att den som fortbil-
dar sig eftersträvar en högre tjänst. Fortbild-
ning för en lärare innebär t. ex. att han hål-
ler sig underrättad om vad som händer inom 
hans yrke genom att läsa nyutkommen fack-
litteratur, att han deltar i pedagogdagar och 
kompletterande kurser osv. 

E. Lindmark 
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Är det lämpligt att använda termen post gradu-
.ate studies också i Sverige, eller kan det ersättas 
med »akademisk yrkesfortbildning» e. d.? 

Post graduate studies är en term som är olämp-
lig och svårhanterlig i svensk text. »Akade-
misk yrkesfortbildning» är dock inte en god 
ersättning, därför att denna term inte klart 
talar om att de som fortbildas redan har aka-
demisk examen. En bättre ersättning är aka-
demikerfortbildning (som då sammanhanget är 
klart stundom kan ersättas med enbart fort-
bildning); denna term har visserligen längden 
i viss mån emot sig men å andra sidan ger 
den tydligt besked om att det rör sig om 
fortbildning av akademiker (och inga andra), 
och dessutom har den fördelen att bestå av 
endast ett ord. 

Är det lämpligt att använda ordet motiva-
tion i svenskt språk? Vad har ordet egent-
ligen för innebörd? 

Ordet motivation tycks ha använts i sven-
skan sedan början av 1900-talet. Tidigast 
var det uteslutande en psykologisk och 
filosofisk fackterm, men på senare år 
tycks ordet ha fått en vidsträcktare an-
vändning, dvs, också utanför egentligt 
fackspråk (detsamma gäller många andra 
psykologiska termer). Detta hänger sä-
kert ihop med att ordet också används 
i engelskan, tyskan, franskan och andra 
språk (bl. a. danskan och norskan) på 
samma sätt. Och ordet ingår i den inter-
nationella terminologin för reklam och 
ekonomi m. m. Reklampsykologer och 
marknadsforskare har Stor användning för 
ordet då de studerar folks motiv för köp 
o. d. och vill tillgodose folks medvetna 
eller omedvetna behov. 

Ordet används i fackspråk och i regel 
också i andra fall såsom sammanfattande 
beteckning för de motiv (och bevekelse-
grunder och behov) som bestämmer en 
viljeakt, dvs. någons sätt att handla o. d. 
Använt på det sättet är ordet nog att be-
trakta som en tillgång för vårt språk. Vi 
kan inte lika kort och entydigt uttrycka 
samma innehåll med något annat ord, 
utan skulle behöva ta till en lång om-
skrivning. 

Nu finns det emellertid hos många en 
tendens att använda det lägre motivation 
i stället för det korta och enkla motiv - 
det är samma fenomen som när folk säger 
problemställning (eller problematik), f rå- 

geställning, målsättning, tematik och me-
todik i st. f. problem, fråga, mål, tema 
och metod. De längre orden har sin upp-
gift, de kortare sin, och dessa uppgifter 
bör hållas isär. Många tror att det är fi-
nare att använda långa och abstrakta ord 
i stället för korta, enkla och för alla be-
gripliga ord. Sådana människor är det 
nog också som alltför mycket använder 
även ordet motivation, dvs, också när 
motiv vore det riktiga. 

Kan en annan beteckning föreslås för den 
skolform som hittills kallats husmoders-
skola? Det ordet är mindre lämpligt därför 
att det verkar avskräckande för de pojkar 
som vill utbilda sig till ekonomiföreståndare 
och andra hushållsekonomiska yrken. 

Vi har försökt finna mera lämplig be-
nämning på husmodersskola och har där-
vid kommit fram till tre huvudalternativ, 
nämligen hemekonomisk skola, hushålls-
ekonomisk skola och hushållsteknisk skola. 
Vi bedömer dessa tre alternativ på föl-
jande sätt. 

Hemekonomisk skola är bildat efter 
mönster av det amerikanska School of 
home economics (och i viss mån engelskans 
School of domestic science). Ordet hem-
ekonomisk (liksom hemekonomi, hemeko-
nom) torde hittills vara föga använt; det 
upptas såvitt vi kunnat finna inte i någon 
ordbok. Detta är huvudsakligen en fördel, 
då det innebär att ordet inte är belastat 
av andra och kanske störande betydelser. 
Termen hemekonomisk skola synes oss 
täcka en viktig del av skolans verksam-
hetsområde, men den kan ändå möjligen 
vara något för snäv på grund av förleden 
hem. En term som inte så ensidigt leder 
tankarna till det enskilda hemmet ter sig 
för oss lämpligare. 

En sådan mera allmän term är hushålls-
ekonomisk skola, där förleden har en långt 
allmännare syftning än hem men ändå 
täcker också i detta sammanhang väsent-
liga delar av betydelsesfären hos ordet 
hem. Ordet hushållsekonomisk har emeller-
tid en nackdel som gör det olämpligt, och 
det är att det delvis är tautologiskt; hus-
håll(ning) och ekonomi är ju delvis syno-
nyma begrepp. Termen hushållsekonomisk 
skola synes oss därför icke böra komma i 
fråga. 

Det tredje alternativet är husha'llstek-
nisk skola. Denna term har den fördelen 
att den använder det tidigare i liknande 
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sammanhang brukade adjektivet hushålls-
teknisk. Den drar också nytta av de posi-
tiva värdeladdningar som för många lig-
ger i efterleden teknisk och i ordet teknik 
(hushållsteknik). 

Av här diskuterade (och andra av oss 
prövade) möjligheter synes oss hemeko-
nomisk skola och hushållsteknisk skola 
bägge möjliga, men vi skulle vilja sätta 
hushållsteknisk skola i främsta rummet. 
Bägge termerna har den nackdelen att de 
består av två ord, till skillnad från hus-
modersskola. Enordiga termer kan gene-
rellt sägas vara att föredra framför två-
eller flerordiga. Särskilt blir detta tydligt 
när man behöver termen i ett större sam-
manhang. 1 stället för hemekonomisk 
skola skulle man kunna säga hemekonomi-
skola (eller möjligen hemekonomskola, 
men den benämningen vore lämplig en-
dast om alla som gick igenom skolan kun-
de kallas hemekonomer), men hushålls-
teknikskola (eller hushållsteknikerskola) 
är av fonetiska skäl mindre lämpliga. Man 
bör alltså väga också hemekonomiskola 
och hushållsteknisk skola mot varandra. 
Trots fördelarna hos enordstermen hem-
ekonomiskola synes oss emellertid hushålls-
teknisk skola vara den lämpligaste termen, 
därför att den täcker den avsedda bety-
delsen bäst. 

För den byrå inom Skolöverstyrelsen 
under vilken husmodersskolor m. m. sor-
terar, kunde man tänka sig benämningen 
»byrån för hushållstekniska och vårdande 
yrken» eller »byrån för hushållsteknik 
och vårdyrken» eller »byrån för hushålls-
och vårdyrken»; det sista alternativet före-
faller oss att vara det bästa därför att det 
är på en gång enklast och allmännast. 

Vad kan man använda för svenskt ord i stället 
för det engelska lånordet policy? 

Policy tillhör de ganska många främmande 
ord som knappast i alla sammanhang kan 
ersättas med ett och samma svenska ord. 1 
de flesta fall är dock politik en fullgod svensk 
ersattning, som också och sedan ganska länge 
har använts i samma betydelse som policy. 
Ibland kan dock lämpligen andra klargöran-
de, svenska ord väljas i stället, t. ex. syftning, 
inriktning och planering. 

Varför skriver man yd-Rhodesia men Västtysk-
land? 

1 sammansatta ortnamn med ord för väder-
streck o. d. i förleden används normalt inte 
bindestreck, utan man skriver ihop sam-
mansättningen till ett ord, t. ex. Sydamerika, 
Nordsverige, Västtyskland, Mellaneuropa 
(detta fall behandlas i nämndens Skrivreg-
ler). På senare tid har det i pressen blivit re-
lativt vanligt att man skriver t. ex. Syd-Rho-
desia (och också Syd-Amerika osv.), vilket 
torde bero på att man följer vissa utländska 
förebilder. Detta skrivsätt kan icke anses fel-
aktigt, men vi finner det mera gängse sättet 
att skriva dylika namn lämpligare, och vi 
vill för vår del i första hand rekommendera 
att man också skriver Sydrhodesia. 

Från Näringslivets Opinionsnämnd riktades i 
juli 1965 följande förfrågan till Nämnden för 
svensk språkvård: 
Näringslivets Opinionsnämnd får härmed hän-
vända sig till Eder med en förfrågan om vad 
som från språklig synpunkt sett kan anses vara 
ett riktigt bruk av ordet »auktoriserad». 

Bakgrunden till opinionsnämndens framställ-
ning är att till opinionsnämnden hänskjutits 
ett ärende, vari anmälaren påtalar att ett de-
taljhandelsföretag i radiobranschen i annonser 
använt uttrycken »auktoriserad serviceverkstad» 
och »auktoriserad serviceavdelning». 

Av utredningen framgår att någon offentlig 
auktorjsation icke finnes på området. Däremot 
förekommer att fabrikanterna var för sig god-
känner verkstäder som reparatörer för det egna 
märket. 

Det skulle vara av intresse för nämnden att 
erfara hur man från språkliga utgångspunkter 
bedomer en användning av ordet »auktoriserad» 
i sistnämnda situation. Det förutsättes att det i 
sammanhanget inte förekommer någon anty-
dan om varifrån »auktorisationen,> härrör. 

1 Sitt den 8 september 1965 avgivna svar ut-
talade Nämnden för svensk språkvård: 

Verbet auktorisera används dels med sakligt 
objekt, dels med objekt som betecknar per-
son eller korporation eller institution o. d. 
Det är den senare användningen som före-
ligger i fall som »auktoriserad serviceverk-
stad». Betydelsen hos auktorisera i denna an-
vändning anges i Svenska Akademiens ordbok 
(A 2679) vara: »utrusta 1. bekläda (ngn) 
med vederbörlig myndighet 1. befogenhet 
(i ett 1. annat afseende); bemyndiga, be-
fullmäktiga». Det parti av ordboken där ar-
tikeln auktorisera ingår är tryckt redan 1903, 
men den givna definitionen synes väl täcka 
ordets bruk även i nutida svenska. 
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1 själva ordet auktorisera ligger ingen upp-
lysning om vem som ger auktorisationen. 
Detta framgår i stället av satsens subjekt (el-
ler agent), när någon form av auktorisera an-
vänds som predikatsverb. Om man däremot 
icke använder någon predikatsform av ver-
bet utan en annan form, t. ex. perfekt parti-
cip auktoriserad, är det icke lika klart varifrån 
auktorisationen härrör (om det icke uttrycks 
genom ett tillägg av typen »auktoriserad av 
N. J5>). 

Vissa former av auktorisation meddelas 
av offentliga myndigheter eller institutioner; 
en auktoriserad revisor och en auktoriserad trans-
lator har sålunda fått sina auktorisationer av 
en handelskammare. 1 andra fall kan aukto-
risation ges av föreningar o. d.; detta gäller 
t. ex. de auktoriserade resebjrderna. Vidare före-
kommer det att fabrikanter eller general-
agenter o. d. (s. ex. inom bilbranschen) har 
auktoriserade dterförsäljare, auktoriserade verkstä-
der och auktoriserad (Jnär/ces)servjce (flera ex-
empel finns under rubrikerna Bilar och bil-
tillbehör och Bilreparationer i Rikstelefonka-
talogen, del 15). Gemensamt för alla dessa 
exempel är att ordet auktoriserad i vanliga fall 
icke åtföljs eller föregås av någon bestäm-
ning som anger vem som meddelat aukto-
risationen. Gemensamt för dessa fall torde 
också vara att bruket av ordet auktoriserad 
ofta eller t. o. m. i regel uppfattas som ett 
tecken på att den person eller det företag osv. 
som auktoriserats uppfyller vissa minimikrav. 
Epitetet auktoriserad torde sålunda ofta upp-
fattas som ett tecken på viss kvalitet och på 
viss kontroll av och visst ansvar hos den som 
har gett auktorisationen. 

Bilbranschens auktoriserade återförsäljare 
och verkstäder synes vara en god parallell till 
den »auktoriserade serviceverkstacl» och den 
»auktoriserade serviceavdelning» i radio-
branschen som Er förfrågan närmast gäller. 
Av Ert brev synes framgå att auktorisationen 
i det berörda fallet består i att fabrikanter 
har godkänt vissa verkstäder för reparationer 
av fabrikanternas egna märken. Förhållan-
det synes då vara detsamma som inom bil-
branschen, där auktorisation av denna typ 
har förekommit länge och torde vara allmänt 
känd. 

Med hänsyn till gängse språkbruk synes 
man icke på språkliga grunder kunna göra 
gällande att orden auktorisera och auktoriserad 
skulle kunna användas enbart med avseende 
på av myndighet eller offentlig institution 
o. d. utfärdad auktorisation. 

Litteratur 

Bengt Sigurd, Phonotactic Structures in Swedish, 

217 s., Lund 1965. 

1 diskussioner om nya ord eller namn är det 
nästan alltid någon som gör gällan:le att det 
ord han ogillar låter osvenskt, är »ful t», »sitter 
illa» som en flicka uttryckte saken. Det är klart 
att många människor ogillar nya ord helt en-
kelt därför att de är nya, har en ovan k1ang. 
Men det kan också finnas andra realiteter bak-
om sådana omdömen om ordens passform. 

Jämför t. ex. orden copywriter och sputnik. 
De är båda relativt nya i vårt språk. Men de 
flesta är nog ense om att det ena är ett klumpigt 
och det andra ett rätt behändigt verktyg. Co-
pywriter fordrar att man ställer om sitt uttal 
en smula, det tar emot att säga. Dessutom kan 
man ha fog att undra hur det egentligen skall 
stavas. Sputnik däremot kan man säga och 
skriva nästan utan vidare. 

Finns det då något objektivt kriterium på 
om ett nytt ord - eller förslag till ord - har 
förutsättningar attsmidigt anpassa sig till svensk 
miljö? 

Man kan fastställa att sputnik till sin bygg-
nad överensstämmer med en mängd andra ord 
som sedan länge finns i svenskan, medan copy-
writer bjärt avviker från de välkända mönstren. 

Moderna språkforskare har särskilt uppmärk-
sammat detta att varje språk uppvisar genom-
gående mönster eller »strukturer,>, som ofta skil-
jer sig från andra språks. Vilka är då dessa 
mönster i det svenska ordfiirrådet? 

Den frågan har Bengt Sigurd - som bl. a. 
är redaktör vid Svenska Akademiens ordboks-
redaktion i Lund - sökt besvara i en ny-
utkommen doktorsavhandling (Phonotactic 
Structures in Swedish, Lund 1965). Sigurd 
har granskat ordförrådet i främst Svenska Aka-
demiens ordlista och kunnat uppställa en rad 
karakteristiska regelmässigheter. 

En relativt lätt sak är att fastställa de kon-
sorsantkombinationer som förekommer: sp- finns 
således i en mängd svenska ord medan där-
emot sr-, tt- inte finns. Sigurd registrerar och 
systematiserar i mer eller mindre åskådliga nät-
verksdiagram de kombinationsregler som gäller 
för konsonanterna. Diftonger saknas i stort sett 
i vanlig svenska. Redan detta brännmärker ju 
copywriter som en utböling. 

Men det finns också andra saker att iaktta-
ga. Kombinationen -tn- i sputnik känns inte 
riktigt naturlig. Varför inte? Visst finns det 
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svenska ord med -tn- i, såsom utnämning, skjut-
ning, ritning, fotnot, vattna. Men i dessa fall 

utom det sista - går det en viktig gräns 
mellan t och fl: det som går före och det som 
följer efter den gränsen hör till var sitt betydel-
sebärande led i ordet: ut-nämna, skjut-ning 
osv. Med vattna är det ett särskilt förhållande. 
Det förhåller sig till vatten på samma sätt som 
bottna till botten etc. Ordet sputnik irriterar en 
smula genom att man inte riktigt vet om man 
skall uppfatta det som ett sammansatt ord: om 
man bara kunde föreställa sig någon betydelse 
hos delarna, är man mycket villig att - just 
på grund av -tn- - uttala det med samma 
rytm som ordet skjutning (och undertecknad 
för sin del skulle då allra helst också uttala det 
med långt u). Inte heller ordet sputnik »sitter» 
alltså riktigt bra. 

En annan intressant sak i Bengt Sigurds nya 
bok är beskrivningen av, hur vokalerna kom-
mer till användning i olika delar av ett ord. 
Vi brukar anse oss förfoga över 9 vokaler vo-
kalfonem - a, e, i, o, u, y, å, ä, ö - eller 18 
stycken om man vill räkna långa och korta 
som olika. Det är förstås sant att vi har så många 
men det gäller endast den betonade stavelsen 
i ordet. 1 kringstavelserna har vi inte samma 
variationsrikedom - annat än i underliga un-
dantagsfall. Förstavelserna har litet färre, och 
första stavelsen efter den betonade får i stort 
sett nöja sig med fyra: 
i (guinmi, adlig, fysisk) 
e (pojke, gängse, söder) 
a (flicka, hoppar, ofta) 
u (furu, hustru, salu) 
[o (flickor, jumbo)] 
[y (libyer, hobby, jury)] 
Den andra stavelsen efter den mest betonade 
ser ännu torftigare ut: 
e (överste, tjockare) 
a (översta, mästarna) 
[i (hederlig, tivoli, alibi)] 
[o (tvätterskor, pickolo)] 
[u (opium, känguru)] 

Den tredje stavelsen slutligen är ännu mera 
standardiserad. Den är som gjord att sluddra 
över i snabbt tal: 
e (väldigare, tidigare) 
a (överstarnas, tvätterskorna). 

Dessa observationer ger alltså ytterligare en 
förklaring till att copywriter, om man uttalar 
det som stavas, känns otillfredsställande: y-et 
borde inte få stå så där obetonat. 

Den lingvistiska analysen av språkets grund-
mönster är således en mycket praktisk sak. Na-
turligtvis kan man nyttja lärdomarna inte bara 

till att kritisera ord som faller ur ramen. Man 
kan också med dessa strukturreglers hjälp börja 
inventera det potentiella ordförrådet, de ord 
som skulle finnas om man bara hade kommit 
sig för med att ge dem en betydelse. Många 
outnyttjade möjligheter erbjuder sig. Några 
författare, Harry Martinson t. ex. vågar sig på 
dem: 

Kom vagga lojd och fancie, lockar Daisi 
go dorm i vansie och ro gain i dondel 
min dejd är gander, jag är viam och gondel 
och vept i taris, gland i deld och yondel. 

Hans Karigren 

Skrivregler 

En ny upplaga, den femte, av språkvårdsnämn-
dens skrivregler har utgivits sommaren 1965 
(Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 
4). Priset är oförändrat 2:25. 

Nordiskt språkmöte 1 

Helsingfors 

Språknämnderna i Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige höll det tolfte gemensamma 
nordiska språkmötet i Helsingfors den 1 och 2 
oktober 1965. Vid mötet diskuterades bl. a. 
nämndernas kontinuerliga arbete på att åstad-
komma en bättre nordisk överensstämmelse 
inom terminologin på olika områden. Särskild 
uppmärksamhet ägnades därvid en aktuell un-
dersökning av turisttraflktermer i vid mening. 
Denna undersökning leds av professor Gösta 
Bergman och beräknas kunna avslutas under 
1966. 

Ett förslag att åstadkomma ett »samnordiskt 
alfabet» genom att införa bokstavstyperna ii 
och ö i Danmark och Norge eller typerna ts 
och o i Sverige och Finland avvisades med hän-
visning till de stora praktiska svårigheterna och 
till de relativt ringa fördelar som kan vinnas 
genom en nordisk enhetlighet i detta avseende. 

Vid språkmötet hölls flera föredrag med åt-
följande diskussioner. Ett par av föredragen, 
bl. a. ett om språkförhållandena på nordkalot-
ten, kommer att publiceras nästa år i »Nordi-
ska språkfrågor 1963-65» (i serien Skrifter utg. 
av Nämnden för svensk språkvård). 

1 ett senare nummer av Språkvård kommer 
de nordiska språknämndernas gemensamma ar-
bete och dess resultat att behandlas utförligt. 
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