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Datamaskinell undersök-
ning av tidningsprosa 
Av Sture Allén 

Utgångspunkter 

Huvuduppgiften för projektet Datamaskinell 
undersökning av tidningsprosa är att utar-
beta en aktuell svensk frekvensordbok. 1 en-
lighet härmed lägger jag tyngdpunkten på 
en redogörelse för detta arbetes uppläggning 
och fortskridande. Projektet omfattar vi-
dare en del studier i anslutning till huvud-
uppgiften och möjliggör därutöver en rad 
olika undersökningar. Dessa ting kommer 
också att beröras i det följande. 

För projektets genomförande har en forsk-
ningsgrupp upprättats, kallad Forsknings-
gruppen för modern svenska. Denna är an-
sluten till Institutionen för nordiska språk 
vid Göteborgs universitet. Gruppen har tre 
heltidsanställda medlemmar: projektledaren, 
en forskningsassistent och en sekreterare. För 
gruppens verksamhet under tre år har medel 
ställts till förfogande av Stiftelsen Riksban-
kens jubileumsfond för stöd av forsknings-
projekt. Medel för datamaskintid har be-
viljats av konsistoriet vid Göteborgs universi-
tet. Projektet ingår som ett led i ett större 
forskningsprogram, Svenska språket i nuti-
dens samhälle, som syftar till en allsidig be-
skrivning av det svenska riksspråket och dess 
tal- och skriftspråkliga, regionala, sociala och 
åldersbetingade varianter. 

Behovet av frekvensundersökningar har 
ofta understrukits. Man har från olika håll 
pekat på behovet av undersökningar rörande 
såväl olika författare och olika genrer som 
mera omfattande textmaterial från olika 
tidsperioder. Från språkvetenskaplig syn-
punkt har det som läget är synts mig särskilt 
angeläget att frekvensundersöka ett material 
som kunde betecknas som representativt för 
nutida svenskt standardspråk. En sådan un-
dersöknings resultat kunde tjäna som refe-
rensobjekt i många olika sammanhang, 
språkvetenskapliga och icke språkvetenskap-
liga. Till dess intresse från i trängre me-
ning samhällsvetenskaplig synpunkt återkom-
mer jag. Bland de språkvetenskapliga aspek-
terna på undersökningen vill jag särskilt 
framhålla den, att studiet gäller ett språkligt 
system i funktion. 

Den språkform jag syftar på är den man 
väljer när man i olika frågor vänder sig till  

en större publik, utan litterär syftning och 
utan vulgära eftergifter. För skriftspråkets 
vidkommande finner man den t. ex. i väsent- 
liga delar av ledande morgontidningars pro-
sa. Dess variationsbredd är större än den 
s. k. objektiva prosans (sakprosans). Den 
rymmer såväl informativa som emotjva och 
agitativa element. Som arbetsterm har jag i 
vissa sammanhang använt beteckningen 
bruksprosa. 

Från början stod det klart att undersök-
ningen skulle utföras med hjälp av data-
maskin. Det är tack vare datatekniken som 
större uppgifter av det aktuella slaget kan 
genomföras på rimlig tid. Vissa program 
från tidigare körningar förelåg utarbetade 
och kunde bilda stomme i databehandlingen 
under dess första skede. 

Texter som skall behandlas i datamaskin 
måste ha en för maskinen läsbar form. Detta 
innebär än så länge - tills den optiska lä- 
saren är här 	att de måste stansas på hål- 
remsa (eller hålkort). Stansningen är rela-
tivt tidsödande och dyrbar. Nu är det så att 
åtskilliga tidningar sätts genom en halvauto-
matisk process, där hålremsor spelar en vik-
tig roll. Artikelmanuskripten överförs av 
stansoperatriser till hålremsor, som styr sätt-
maskiner i vilka trycksatsen produceras. Se-
dan remsorna körts i maskinerna kasseras de. 
Här yppade sig alltså en möjlighet att kom-
ma åt ett färdigstansat material av det åsyf-
tade slaget. Detta material bedömdes vara 
av centralt intresse inte bara med hänsyn till 
de uppställda premisserna utan också med 
hänsyn till att det spreds och utövade på-
verkan genom ett massmedium. 

Tidigare frekvensstudier 

Innan jag går vidare skall jag i all korthet 
nämna vad som har gjorts tidigare när det 
gäller ordfrekvensundersökningar av modern 
svenska. Tre namn kommer i fråga: Melin, 
Hassler-Göransson och Widegren. Olof Wer-
ling Melin publicerade 1929 några korta 
utdrag ur två av honom upprättade frek-
venstabeller. Tabellerna bygger på var sin 
textmassa om 100 000 löpande ord, den ena 
hämtad ur riksdagens protokoll 1881, den 
andra ur affärsbrev. Böjningsformer av sam-
ma lexikaliska ord behandlas i tabellerna 
som olika ord. 

Carita Hassler-Göransson publicerade i 
några skrifter under 1930-talet, den första 
1930, utdrag ur frekvenslistor som baserade 
sig på fyra undersökningar av vardera 
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100 000 löpande ord. År 1957 publicerades 
utdrag ur listor från en femte undersökning 
av 100 000 löpande ord. De fem delundei 
sökningarnas resultat utgavs i samlad ock 
fullständig form 1966 under titeln Ordfrek-
venser i nusvenskt skriftspråk. Textmaterialet 
utgörs av »fria uppsatser av skolbarn oci 
vuxen ungdom, skönlitterär prosa och tid 
ningstext». Tidsmässigt är materialet till de 
fyra första frekvenslistorna, tillsammans kal-
lade huvudlistan, spritt över perioden 1887-
1933. Den äldsta texten är Hemsöborna. 
Tyngdpunkten ligger på åren kring 1930. 
Materialet till den femte listan är från åren 
195 1-1 954. Beträffande böjningsformer gäl-
let detsamma som för Melins listor. 

P. G. Widegren studerade liksom Melin 
debattspråk. Hans arbete, Frekvenser i nu-
svenskans debattspråk, utkom 1935. Det 
bygger på ett material av 530 145 löpande 
ord från debatterna i riksdagen, vid allmän-
na kyrkomötet och i stadsfullmäktige i Stock-
holm och Göteborg under nio år omkring 
1930. Widegren som var ute efter »det 
verkligen fritt talade ordet» gick, så långt 
det var möjligt, till stenogrammen. Till 
skillnad från de båda föregående arbetena 
särhålles i Widegrens frekvensordbok homo-
grafer - adjektivet hög skiljs från substan-

tivet hög osv. Ordboken är vidare lemmati-
serad - böjningsformer är sammanförda un-
der en grundform. 

Textmaterial 

Det nu aktuella projektet planlades 1964. Då 
togs kontakt med de fem tidningarna Sven-
ska Dagbladet, Dagens Nyheter, Stockholms-
Tidningen, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning och Sydsvenska Dagbladet, som alla 
använder hålremsor i sättningsproceduren. 
De tillfrågade tidningarna förklarade sig vii-
liga att tillvarata remsor för projektets räk-
ning. Urvalet av tidningar avsåg att ge ma-
terialet regional och politisk spridning. Alla 
tidningar är som synes rikssvenska - en 
sondering på Hufvudstadsbladet gav vid han-
den att tidningen inte använder tekniken 
med hålremsor. 

Materialinsamlingen kunde igångsättas 
tack vare ett anslag från Statens humanis-
tiska forskningsråd. En instruktion med tids-
schema och specifikation av önskat text-
material sändes ut till sätterierna. Insam-
lingen skulle ske under 1965. Året indelades 
i fjortondagarsperioder, av vilka varje tid-
ning skulle stå för fem (de överskjutande  

dagarna tilidelades GHT, som inte utkom-
mer på sön- och heigdagar). Tidsschemat 
återges nedan. Det genomfördes till punkt 
och pricka av de berörda tidningarna. 

GHT SvD ST 

1/1 —17/1 18/1 —31/1 1/2 —14/2 

15/3 —28/3 29/3 —11/4 12/4 —25/4 

24/5 - 6/6 7/6 —20/6 21/6 - 4/7 

2/8 —15/8 16/8 —29/8 30/8 —12/9 
11/10-24/10 25/10— 7/11 8/11-21/11 
20/12-31/12 

DN SDS 

15/2 —28/2 1/3 —14/3 
26/4 - 9/5 10/5 —23/5 

5/7 —18/7 19/7 - 1/8 
13/9 —26/9 27/9 —10/10 
22/11— 5/12 6/12-19/12 

Tidsschema 

Sätterierna ombads leverera den text som 
kördes i maskinerna dag för dag under re-
spektive perioder med följande undantag: 
nyhetsbyråtelegram, annonser, insändare, le-
dare och andra anonyma bidrag, sportartik-
lar och kåserier. Orsakerna till de angivna 
föreskrifterna var för det första önskemålet 
att sådant material som föll utanför den 
åsyftade typen av prosa omedelbart skulle 
sållas bort, för det andra principen att ma-
terialet skulle byggas upp av signerade ar-
tiklar så att författarna genomgående kunde 
kontrolleras och för det tredje avsikten att 
göra en jämförande studie av tidningarna. 

Det inkommande materialet katalogisera-
des vid en preliminär genomgång. 1 samband 
härmed sorterades sådana remsor bort som 
inte rnotsvarade de uppställda kraven, lika-
så sådana som av olika skäl inte kunde 
identifieras med tryckta artiklar. 

Vid en ny genomgång eliminerades ar-
tiklar av metaspråklig karaktär, alltså ar-
tiklar som behandlade språkliga företeelser, 
vidare artiklar av utländska författare och 
artiklar innehållande citat av vissa typer, 
nämligen citat på främmande språk, citat 
på äldre svenska, poesicitat och störande 
prosacitat. Dessutom tillsågs att de olika tid-
ningarnas bidrag till materialet blev av jäm-
förbar storlek. 

1 samband med denna genomgång indela-
des materialet på utomspråkliga grunder i tre 
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genrer, betecknade u (utlandskorresponden-
ters rapporter), k (kultursidesartiklar) re-
spektive a (allmänna reportage o. d.). Till 
genren k hänfördes också recensioner (igen-
kännliga genom sin typografiska utform-
ning), även om de inte var placerade på 
kultursidor. Genrekriterierna applicerades i 
en bestämd ordning för att inte korsa var-
andra. Proceduren åskådliggörs i ett enkelt 
flödesschema. 

Det förtjänar vidare att påpekas, att ett 
sampel av den nämnda storleken kan vän-
tas ge realistiska frekvenssiffror för ord 
vars relativa frekvens är 0,00001 eller större, 
dvs, för ord som förekommer en gång eller 
mer på 100 000 löpande ord. Till jämförelse 
kan nämnas att man såsom vanliga ord har 
föreslagit att beteckna sådana som förekom-
mer en gång eller mer på 10 000 löpande 
ord, dvs, sådana som har en relativ frekvens 
av 0,0001 eller mer. 

Tag en artikel < 

4. 
Är författaren 	ja 
utlandskorrespondent? -> Sätt u 

nej 
1 

Är artikeln placerad 	ja 
på kultursida? 	 Sätt k 	A 

nej 
4. 

Är artikeln 	ja 
en recensicn? 

nej 
4. 

Sätt a 

Genrebestämning 

Den på angivet sätt erhållna korpusen om-
fattar ett stycke över en million löpande ord 
och består av ungefär 1 500 artiklar. Detta 
material har inmatats i datamaskin och lag-
rats på magnetband. Med ledning av de 
frekvensuppgifter som uttagits i samband 
med denna operation men som ännu inte 
hunnit bearbetas kommer korpusen att modi-
fieras i ytterligare två avseenden. För det 
första kommer proportionerna mellan de tre 
genrerna inom varje tidning att i görligaste 
mån standardiseras. Riktpunkten är i runda 
tal 10 % u, 45 % k och 45 % a. För det 
andra är tanken att utföra denna avvägning 
så, att den slutgiltiga korpusen kommer att 
omfatta exakt en million löpande ord. Häri-
genom vinnes att de absoluta frekvenstaleri 
också blir behändiga uttryck för relativ 
frekvens. Det kan tilläggas att en textmassa 
av en million ord motsvarar ungefär 3 000 
ordinära boksidor. 

Basprogram 

Den datamaskin som utnyttjas är Saab D 21 
vid Göteborgs datacentral. Normalt används 
vid inmatning i denna maskin en ordinär 
åttakanals hålremsa med drivhålen asym-
metriskt placerade. Sättremsan (teletype-
remsan) är emellertid en sexkanals remsa 
med drivhålen symmetriskt placerade. Innan 
körningarna kunde börja var det därför 
nödvändigt att anpassa remsläsarcn till sätt-
remsan. Detta skedde dels genom att en av 
Saab utarbetad modifierad version av lä-
sarens inläsningslogik gjordes alternativt till-
gänglig, dels genom att en viss mekanisk 
modifikation av läsaren utfördes. 

Databehandlingen är upplagd som en serie 
av program. Basprogrammet beordrar föl-
jande operationer. Text inläses och omkodas 
till normal kod. Härvid negligeras vissa tec-
ken av inskränkt typografisk betydelse, t. ex. 
vänsterkant, magasinskifte och arkmatning. 
Vidare tolkas t. ex. helfyrkant och spatie 
som meilanslag. En markering för radskifte 
bibehålls. Den enda textuella åtgärd som vid-
tas är att avstavade ord hopfogas. Varje ar-
tikel förses med ett löpande nummer, en 
genrebeteckning (u, k eller a) och uppgif-
ter om tidning, datum, sida och författare 
i samband med att den lagras på magnet-
band. 

Vidare upprättas genom basprogrammets 
försorg en frekvenslista för varje artikel. 
Därvid frigörs först orden från eventuella 
vidhängande punkter, parenteser, citations-
tecken osv. (normalisering). Därefter sker 
sortering och räkning. Utskriften av listorna 
ombesörjs i hlarskrift av radskrivaren. Kod-
ningen av programmet har utförts i DAC 
(Saabs programmeringsspråk) och Algol-
Genius av professor Sixten Abrahamsson och 
ingenjör Gunnar Häggström, Göteborg. 

Listorna är arrangerade i överensstäm-
melse med grafematisk teori. Varje i den 
lagrade korpusen förekommande textuellt 



element (inklusive divis), alltså varje graf, 
förtecknas. Åtskillnad görs mellan alfabe-
tiska graford (t. ex. böcker), hybrida graford 
(t. ex. 1900-talet), numeriska graford (t. ex. 
1965). abbreviaturer (t. ex. %) och junk-
turella grafem (t. ex. ;). Listorna har sex 
delar. Den första ger en rad summaupp-
gifter: antal löpande graford, antal löpande 
alfabetiska graford osv, enligt den nyss givna 
specifikationen; vidare antal olika graford, 
antal olika alfabetiska graford osv, enligt 
samma specifikation. De fem övriga delarna 
utgörs av detaljerade frekvenslistor för de 
specificerade grupperna. 

Som exempel återges här två korta avsnitt 
ur frekvenslistan för alfabetiska graford i 
artikel nummer 328 (genre k). Det ena är 
toppen av listan och det andra ett stycke 
av orden med frekvensen 1. Totalt har ar-
tikeln 1 035 löpande grafiska ord, vilket är 
ca tre hundra över artiklarnas genomsnitt. 
Antalet olika ord är 560. Av dessa är 556 
alfabetiska och 3 hybrida: 1700-talskias-
sikern, 1700-talsprosan och W-serien (i ut-
trycket W & W-serien) ; som framgår av det 
sistnämnda uttrycket föreligger också 1 ab-
breviatur: &. 

Ordens frekvenstal sjunker som synes snabbt 
i listns början. Efter de 31 återgivna orden 
med frekvenserna 5-32 följer 9 ord med 
frekvensen 4, 24 med frekvensen 3, 51 med 
frekvensen 2 och 441 med frekvensen 1. Or-
den med frekvensen 1 utgör alltså praktiskt 
taget 80 % av de olika alfabetiska graforden 
i den valda artikeln (men å andra sidan bara 
drygt 40 % av de löpande orden). Man kan 
vidare lägga märke till skillnaden i ord-
längd mellan de två exemplifierande avsnit-
ten. 

När det gäller ämnessfären säger de van-
ligaste orden ingenting. Går man längre ner 
i listan får man emellertid rätt klara besked. 
Redan på frekvensen 4 förekommer i det 
här fallet Anderberg och pornografi, och i 
fortsättningen stöter man på t. ex. Fanny, 
försäljningssuccé, kvadrupelpekoral, kärleks-
antologiernas, onämnbara, recensionsdagssy-
steinet, sedlighetsvallen, sexualmoraliska, sti-
listiskt, reckotidningsprosan och vulgärast. 
Artikeln är mycket riktigt en anmälan av 
ett par bestsellrar. Dess författare är Göran 
Bengtson och dess titel Vällustens utövande 
(SDS 12/3 s.7). 

Ur frekvenslistan över alfabetiska graford i 
artikel 328 
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Fortsatt databehandling 

Sättremsorna är okorrigerade. Närmast kon-
trolleras därför listorna (manuellt) med av-
seende på stansningsfel (och eventuella 
andra inadvertenser). 1 det givna exemplet 
förekom två stansningsfel (båda som man 
kan vänta med frekvensen 1): pronografi 
och (i) förrågr. Sifferuppgifterna har kor-
rigerats med hänsyn härtill. 1 enstaka fall 
har genom felstansning en annan kurant 
ordform kunnat uppkomma, t. ex. är för av-
sett år, ädelsten för avsett ädelstenen. Dessa 
fel upptäcks normalt inte men är enligt vad 
stickprov visat så sällsynta, att de utan våda 
kan negligeras. 

De felaktiga former som påträffas kommer 
att stansas på hålremsa tillsammans med 
motsvarande korrigerade former. Listorna 
matas in i datamaskinen som med utgångs-
punkt från dem verkställer de rättelser ett 
särskilt korrigcringsprogram beordrar. Sedan 
detta program opererat föreligger korrekta 
frekvenslistor. 

Därefter kan körningen av ett kumule-
ringsprogram börja. Denna process syftar i 
första hand till en total frekvenslista för 
textmaterialet. Tanken är att på vågen dit 
ta ut en lista för var och en av de fem tid-
ningarna. 1 andra hand kan sedan en lista 
för var och en av de tre genrerna komma i 
fråga och i tredje hand vissa för olika ända-
mål önskvärda listor. De i den totala frek-
venslistan förekommande frekvensuppgifterna 
kompletteras på detta stadium med maski-
nellt beräknade uppgifter om de enskilda 
alfabetiska och numeriska grafemens frek-
venser. 

När det så gäller uppdelningen av homo-
graferna är planen i princip följande. Den 
totala frekvenslistan gås igenom manuellt 
med avseende på potentiella homografer. 
Bedömningen grundas på uppgifterna i stan-
dardlexika och på forskningsgruppens känne-
dom om det språk materialet representerar. 
De teoretiskt intressanta problem som kny-
ter sig till detta skede i arbetet förbigår jag 
här. På grundval av den homograflista som 
erhålles vid genomgången får datamaskinen 
upprätta en konkordans över (de poten-
tiella) homograferna i texten. Denna gås i 
sin tur igenom, och de resulterande uppdel-
ningarna effektueras av maskinen. 

Slutligen vore en lemmatisering av listans 
ordformer önskvärd. Någon sådan ingår 
emellertid inte i åtagandet. Dess genomfö-
rande blir avhängigt av vad tiden och 
övriga omständigheter medger. 

Den slutgiltiga frekvenslistan kommer att 
sorteras också alfabetiskt. Därigenom kan 
den tilltänkta frekvensordboken förteckna 
ordmaterialet på två sätt, dels numeriskt 
ordnat och dels alfabetiskt ordnat. Avsikten 
är vidare att ge den definitiva radskrivar-
utskriften en sådan form, att resultatet kan 
tryckas direkt genom offsetförfarande. Frek-
vensordbokens arbetstitel är Frekvenser i 
svenskan 1965. 

Möjliggjorda undersökningar 

Utöver huvuduppgiften omfattar projektet 
som inledningsvis nämndes en del anslutan-
de studier. Hit hör en jämförelse mellan de 
fem tidningarna (under beaktande av redak-
tionella normer) och en jämförelse med ti-
digare frekvensundersökningar. Vidare pla-
neras vissa närmare studier av frekvensför-
delningen. 

Bland de ytterligare undersökningar som 
projektet möjliggör skall några här näm-
nas. Det vore logiskt att köra den alfabetiskt 
sorterade, på magnetband lagrade frekvens-
listan mot den magnetbandsversion av Sven-
ska akademiens ordlista som på Språkvårds-
nämndens uppdrag nu produceras. Eftersom 
ordlistan kan sägas representera 1940-talets 
ordförråd och frekvensordboken 1960-talets, 
skulle resultatet bli en nyordslista av bety-
dande intresse. Frekvensordboken kan ju 
från denna synpunkt sägas redovisa en djup-
excerpering av, som nämnts, en textmassa 
motsvarande 3 000 boksidor. 1 samband med 
denna uppgift vore det naturligt att under-
söka vilka avlednings- och böjningsmorfem 
som är kuranta i nutida svenska. Detta kun-
de ske med hjälp av en baklängessorterad 
version av endera frekvenslistan. 

De största möjligheterna erbjuds emeller-
tid av det förhållandet att hela den löpande 
texten är lagrad på magnetband. 1 och med 
detta är svenskan i själva verket ett av några 
få språk i världen som har en större korpus 
lagrad på magnetband. Fältet är fritt för 
undersökningar på alla nivåer: grafematiska, 
morfologiska, syntaktiska. Som jag ser det 
underlättar sådana empiriska undersökningar 
i högsta grad också arbetet på en generativ 
språkbeskrivning (vilket naturligtvis inte 
innebär att jag förnekar den teoretiska möj-
ligheten att gå fram rent deduktivt). 

1 detta sammanhang må slutligen fram-
hållas att frekvensundersökningar (med åt-
följande vokabulärstudier) borde företas med 
jämna mellanrum, förslagsvis vart tionde år. 



D:irigenom skulle den modernaste svenskans 
historia i viktiga avseenden efterhand klar-
läggas. 

Tillämpningar 

1 språkvårdssammanhang kommer den pla-
nerade frekvensordboken uppenbarligen att 
konsulteras. På vilka områden utanför språk-
vetenskapen kan den tänkas komma till an-
vändning? Först kan man kanske peka på 
litteraturvetenskapen som, summariskt ut-
tryckt, behöver ett standardspråkligt under-
lag för kvantitativ-stilistiska studier. 

Vidare kan man peka på den praktiskt 
pedagogiska verksamheten. Kännedom om 
det aktuella språkets centrala ordförråd är 
grundläggande för dem som utarbetar läse-
böcker, textböcker för utlänningsundervis-
ningen, ordlistor och rättskrivningsläror. 

Som i högsta grad önskvärd skulle jag vilja 
beteckna en på frekvensordboken grundad 
revision av de intelligenstest som används i 
pedagogiska och psykologiska sammanhang, 
bl. a. vid skolmognadsprov. Dessa test byg-
ger i stor utsträckning på listor av ord med 
stigande svårighetsgrad. Listorna konstnse-
rades emellertid vid en tidpunkt då ordens 
rangordning var dels bristfälligt känd, dels 
en annan än nu (och t. ex. paus framstod 
som ett svårt ord). 

Om en teknisk tillämpning blir det fråga 
vid datasättning med automatisk radindel-
ning, bl. a. av tidningstext. För att uppnå 
acceptabel säkerhet vid avstavningen be-
höver man härvid ingående kännedom om 
ordfrekvenserna. Den på databehandling av 
sättremsor baserade undersökningen kan så-
lunda väntas lämna bidrag till utvecklingen 
av en ny sätteriteknik. Cirkeln sluter sig. 
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Svenskt ordförråd 
på magnetband 

Av Hans Karigren 

På uppdrag av Nämnden för svensk språk-
vård utför forskningsgruppen KVAL en 
datamaskinell bearbetning av innehållet i 
Svenska Akademiens ordlista och lagring 
av denna information på magnetband. 
Härigenom kommer i fortsättningen 
uppgifter om svenska ordförråd att finnas 
tillgängliga för forskning, språkvård av 
olika slag och praktiska textbearbetningar 
med maskinella hjälpmedel. 

En modern ordbok är inte tillgänglig för 
forskning och tillämpning i praktiska livet 
om den inte finns på magnetband, har det 
sagts med viss tillspetsning. Med magnetband 
förstås då inte ljudband 	fastän det onek- 
ligen skulle vara en (annan) god idé att 
tala in en uttalsordbok på band - utan 
sådana magnetband som i datamaskiner an-
vänds som »yttre» minnen att lagra stora 
mängder data på. 

Utan ordbok att rådfråga står sig både en 
datamaskin och en skrivbordsarbetande 
språkinan ganska slätt. Och det av samma 
skäl: det finns för många ord i språket för 
att man skall kunna ha dem aktuella, ha 
dem i »huvudet» som man säger om män-
niskor eller »i kärnminnet» som man säger 
om maskiner. För att maskinen skall kunna 
»slå» i ordboken måste denna vara lagrad 
i ett »yttre» minne, den typ av minne som 
magnetbandet är exempel på. När ordma-
terialet väl finns där, kan maskinen utföra 
en mängd intressanta saker med det, saker 
som har både teoretiskt och praktiskt in-
tresse. Vi skall strax ge exempel på det. För 
den skull arbetar forskningsgruppen KVAL 
på uppdrag av Nämnden för svensk språk-
vård sedan mer än ett år tillbaka på att 
lägga upp innehållet i Svenska Akademiens 
ordlista på magnetband i en för datamaski-
ner anpassad form. Projektet har möjlig-
gjorts genom ett generöst bidrag från Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Det är ett stort arbete. Först måste mate-
rialet redigeras för ändamålet, därefter stan-
sas på hålremsa och slutligen måste denna 
remsa läsas i en datamaskin, som lagrar in-
formationen på avsett sätt. För detta senare 
ändamål fordras det ett program som tolkar 
den inkommande informationen. 



Olika slag av upplysningar i 
ordlistan 

Magnetbandsversionen kommer att innehålla 
samma information som den tryckta ordlis-
tan. Denna anger för varje ord dess lydelse 
och därutöver i den mån det ansetts be-
hövligt en eller flera av följande uppgifter i 
nu nämnd ordning: uttal (antytt inom pa-
rentes), böjningsändelser, ordklass, bruklig-
het (»arkeologisk term», »föråldrat», Osv.), 
betydelse (antydd genom synonymer eller 
förklaringar), satsexempel samt hänvisning-
ar till andra ord, t. ex. stavningsvarianter 
av uppsiagsordet. 

Det är inte många ord som har alla dessa 
poster. Ett exempel på ett ord som nästan är 
»fullriggare» är delikt: 

deljkt (-ikt') -et pi. = 1. -er s. jur. för-
brytelse. 

Varför datamaskin? 

Som sagt är orden i språket många, för 
många att hålla i huvudet. Därmed är sva-
ret på rubrikens fråga redan antytt. Språk-
mannen, vare sig han är forskare, språk-
vårdare, expert på terminologi på något tek-
niskt område eller redaktör, arbetar med ett 
mycket stort material; Svenska Akademiens 
ordlista lär innehålla 200 000 uppslagsord, 
men typiskt nog är det ingen som räknat 
dem, inte ens den redaktion som utarbetat 
boken. Rätta verktyget för massbearbetningar 
av information är just datamaskiner. Med 
deras hjälp kan vi lättare överblicka ma-
terialet. 

Vi letar ofta efter ord av en viss typ. Dem 
kan maskinen från magnetbandsordlistan 
skriva ut åt oss, om vi anger »ordtypen». 
Vi kan använda vilka kombinationer som 
helst av de olika poster som finns för att 
specificera ordtypcn. 

Antag att vi diskuterar hur ordet »aktiv» 
skall uttalas. Som bekant betonas ordet, 
bl. a. inom fackföreningsrörelsen där man 
skiljer mellan aktiva och passiva medlem-
mar, ofta på andra stavelsen, medan det i 
andra sammanhang ofta betonas på första 
stavelsen. Hur kan vi avgöra vilket som är 
bäst? Naturligtvis genom att jämföra med 
andra liknande ord, ord av samma typ. Ord-
typen kan då förslagsvis anges så att det gäl-
ler ord som slutar på »-tiv» eller kanske 
rent av på »-iv». Dem kan vi få utsorterade 
och utskrivna av maskinen. Eftersom de or- 

den är många vill vi kanske ha substantiv 
som »massiv» och »invektiv» för sig och 
adjektiven för sig. Det kan vi få om vi be-
gär att få utskrivet »ord som slutar på -iv 
och är substantiv» resp »ord som slutar på 
-iv och är adjektiv». Vi kan begränsa det 
ytterligare genom att ange att det skall vara 
tvåstaviga ord eller rent av tvåstaviga ord, 
vilkas första vokal är »a» och som inte är 
militärtermer, osv. Avgränsningen måste vi 
bestämma själva efter bästa förstånd; sedan 
kan maskinen ur ordlistan plocka fram de 
ord som uppfyller villkoren i angivna hän-
seenden. 

Gäller det en enstaka sådan undersökning 
kan man naturligtvis bläddra själv, men 
man får bläddra tålmodigt och länge och 
riskerar ändå att hoppa över en del »be-
lägg». När samma frågeställningar före-
kommer ofta och i stort antal, och det är 
just vad de gör i t. ex. terminologiska utred-
ningar, kan möjligheten att få hjälp av ma-
skinen bli avgörande. 

Utslagsgivande för all språkvård är just 
det allmänna mönstret, och det gäller att ur 
mängden av data vaska fram fall som är 
karakteristiska för mönstret. Språkmannen 
letar efter belägg med samma iver som ju-
risterna efter prejudikat (maskinell sökning 
av information ur nordiska rättsfallssam-
lingar har för övrigt också diskuterats). 

Att ordboksundersökningar av detta slag 
är av stor betydelse för språkforskning eller 
vid författande av läroböcker i svenska för 
utlänningar säger sig självt. Många språk-
män använder en orimligt stor del av sin 
tid till att bläddra och bläddra. Maskiner 
bläddrar fortare. 

Mutatis mutandis 

Före stansningen måste ordlistans text re-
digeras, så att presentationen av data blir 
anpassad för maskinell tolkning. Ju torf-
tigare inläsningsprogram man använder, 
desto hårdare måste de data standardiseras 
som skall matas in i ett maskinellt system. 
Ett mer avancerat inläsningsprogram med-
ger mer nyanserade konventioner för data. 
Vi har i detta fall valt att i princip behålla 
ordlistans egen uppställning och vältra över 
det mesta arbetet på programmeraren, som 
låter maskinen känna igen uppgifterna en-
ligt ordlistans egna markeringar. Uttalsan-
givelsen känns igen på att den står inom 
parentes, ändelser på att de börjar med 
bindestreck, vissa andra uppgifter identifieras 



genom sin inbördes placering, osv., enligt 
tämligen komplexa konventioner. Därmed 
vinner man bl. a. att man är bättre rustad 
att läsa in nytt material eller helt nya ord-
listor, t. ex. över teknisk svenska, om de 
bara är uppställda på väsentligen samma 
sätt som Svenska Akademiens ordlista. 

Men mycket återstår ändå för redaktören. 
Han måste undanröja en del rena oregelmäs-
sigheter och framför allt förtydliga ordlistan 
på ställen där den inte är entydig. Detta 
tar tid; orden är som sagt många. Ordlistan 
anger t. ex. inte specifikt att ordet ridhus 
har bestämda artikeln -et och en plural som 
är lika med singularen. Dessa upplysningar 
står under »hus» och inte under ridhus; 
att ridhus och uthus böjs på samma sätt 
som hus förstår ju varje människa. Varje 
människa, ja. Men inte utan vidare en ma-
skin. Visst kan den få order att ta reda på 
vad som står under hus och skriva av det 
i artikeln om ridhus, men hur skall den då 
veta att utrikeshanciel inte skall höjas som 
del? För att undvika sådana felgrepp har 
ordens sammansättningsfogar angivits så att 
det på bandet registreras rid'hus, bil'märk'e, 
osv. Dessa gränsmarkeringar räcker ändå 
inte alltid för att säkerställa entydighet. Re-
daktören måste ibland direkt ange ändelser-
na för att maskinen inte skall bli villrådig 
om hur t. ex. farled skall höjas. Led kan 
ju alltefter betydelsen böjas på flera sätt. 

1 princip har ingen ny information till-
förts utan information har förtydligats eller 
kopierats från ett ställe i listan till ett annat. 

Baklä ngeso rd lista 

1 det stora hela kan man förutsätta att 
ett sammansatt ord i svenskan höjs som sitt 
sista led. Man kan alltså såsom huvudregel 
låta maskinen kopiera den grammatiska in-
formation som står angiven under ett enkelt 
ord till alla de sammansatta ord där detta 
enkla ord ingår som sista led. 

Vi kan uttrycka oss ännu mera katego-
riskt: i flertalet fall bestäms ett svenskt ords 
grammatiska egenskaper - böjning, ord-
klass osv. - av dess sista morfem, dvs, sista 
sammansättningsledet eller avledningsändel-
sen. När man studerar ordens formella egen-
skaper är det därför ordslutet som är sär-
skilt intressant. 

Vanliga ordböcker är ju ordnade efter hur 
orden börjar, och det är ganska naturligt när 
man intresserar sig för ordens betydelse, som 
man normalt gör när man slår i ett lexikon. 

Ord som hus, husbyggnadskonst, huslig, hus-
ruin och hysa står i vanliga lexikon intill 
varandra eller åtminstone nära varandra. 1 
en vanlig ordbok hittar man på en gång 
ett knippe av betydelsemässigt samhöriga 
ord. 

För studium av ordens grammatiska egen-
skaper är det på motsvarande sätt praktiskt 
att göra en baklängesordlista, som inleds 
med alla ord som slutar på. -a, följda av 
dem som slutar på b. Bland orden på a 
anges först de som slutar på -aa, -ha, ca, 
osv. Där kan vi direkt slå upp alla ord på 
-skap, -id (individ, klorid, etc.), osv. Så-
dana listor med baklängesalfabetisk sorte-
ring har under de senaste åren utarbetats i 
flera länder eller är under arbete. De har 
emellertid alla utförts manuellt eller med 
hålkortsmaskiner. Den svenska baklänges-
ordboken blir däremot den första använd-
ningen av magnetbandsordlistan. Och mag-
netbandsordlistan, som ger en beredskap att 
utföra alla möjliga specialundersökningar 
som forskarna eller språkvårdarna kan vilja 
beställa, är ett mer ambitiöst projekt än mot-
svarande utländska. 

Ordens byggstenar 

Varken i en vanlig ordbok eller i en bak-
längesordbok hittar vi emellertid alla kom-
binationer, där t. ex. morfemet folk upp-
träder; folksarnling hittar vi när vi letar 
framifrån och berg folk när vi letar bakifrån, 
men befolkning måste vi komma på själva. 
Från snagnetbandsordlistan kan vi beställa 
utskrift av alla ord med morfemet folk, var 
detta än står i ordet, tack vare att ordet be-
tolkning på bandet har registrerats som be' 
folk'ning. Detta kan ha stort värde när det 
gäller terminologiska frågor. 1 praktiken kan 
ordens byggstenar ofta vara intressantare att 
studera än hela orden. 

Antag, för att ta ett fingerat exempel, att 
man söker en beteckning för ett par pre-
parat, varav det ena har egenskapen att 
vara djuphärdande och det andra saknar 
den egenskapen. Vad skall vi då kalla det 
andra preparatet för? Grundhrdande låter 
inte särskilt övertygande, i varje fall inte 
om båda preparaten skall kunna säljas. Man 
kommer att tänka på herr grundrektorn i 
Grönköpings grundskola. Odju phärdande 
eller djupohärdande är inte heller bra, bl. a. 
därför att morfemet o inte så lätt kan fogas 
till sammansatta ord - vi kan kolla det 
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senare påståendet genom att beställa fram 
alla ord som innehåller det morfemet och 
därutöver minst två andra morfem, varvid 
vi bl. a. skulle få orden ogästvänlig och 
krigsoduglig att grunna över. Hur har man 
löst problemet i andra liknande fall? frågar 
man sig. Vi kunde då låta maskinen söka 
alla sammansättningar med djup; djupgåen-
de, djupverkande, osv. Bland dessa är t.ex. 
djupzcrkande en rimlig parallell. Vi kan 
då gå vidare och beställa alla sammansätt-
ningar på -verkande, och får på den vägen 
fram ordet ytverkande. Ett forslag kommer 
alltså att bli djuphärdande kontra ythär-
dande. Den idén kunde man väl kommit på 
utan hjälpmedel. Ja, i detta fall kanske. 
Men svara på nästa fråga då, utan hjälp-
medel. Förekommer någon annan samman-
sättning på Isärdande, kanske i helt annan 
betydelse, som skulle kunna konkurrera med 
de nu föreslagna termerna? Det blir till att 
bläddra, det. 

Dagens ord 

En praktisk användning av magnetbands-
ordlistan blir, bland många andra, att ge-
nomsöka nya texter för att registrera nya 
ord. Om man matar in de hålremsor, som 
på en tidning används för sättning, och låter 
datamaskinen slå upp varje ord i ordlistan 

under iakttagande av att ordet kan vara 
en höjningsform, vilket är ett problem för 
sig men inte oöverkoxnligt 	och låter ma- 
skinen skriva ut en förteckning över alla de 
ord som inte finns i ordlistan, får man da-
gens skörd av dels felstavningar, dels nya 
ord och namn. Många av dessa ord kom-
mer troligen att vara namn som inte har 
någonting i ordlistan att skaffa utan är dags-
aktuella. Men om vi för varje dag komplet-
terar det magnetband vi arbetar med - gi-
vetvis inte originalet till magnetbandsord-
listan utan arbetskopian - och tar med de 
namn och uttryck man funnit, kommer man 
efter kort tid att få en daglig skörd av verk-
ligt intressanta ord för språkforskare och 
språkanvändare att fundera över. 

En magnethandsordbok behövs också vid 
mera komplicerade språkliga undersökningar 
med maskin, t. ex. vid analys av syntaktiska 
mönster i samband med maskinell litteratur-
sökning. 

Ordlistan är som sagt inte tillgänglig för 
forskning om den inte finns på magnetband. 
Det är alltså en mycket praktisk sak som 

Nämnden för svensk språkvård har satt i 
gång med. Det är alltid praktiskt att pla-
cera Stora mängder data på annan plats än 
i sitt eget huvud. 

Förf. är fil lic, och ledare av KVAL-grup-
pen (Forskningsgruppen för kvantitativ 
lingvistik). 

Nämnden för svensk 
språkvård 

Nämnden för svensk språkvård har 28 leda-
möter, av vilka 26 utsetts av nämndens stif-
tare och 2 av nämnden själv. Nämnden bil-
dades 1944 av följande tio stiftare: För-
eningen Norden, Svenska Akademien, Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-
mien, Kanslern för rikets universitet, Kungl. 
Skolöverstyrelsen, Publicistklubben, Sveriges 
Författareförening, Tekniska Nomenklatur-
centralen, AB Radiotjänst (senare: Sveriges 
Radio) och Samverkande Bildningsförbun-
den. Senare har ytterligare nio stiftare till-
kommit, nämligen Kungl. Dramatiska Tea-
tern, Folkuniversitetsföreningen, Moders-
målslärarnas förening, Stockholms universi-
tet, Svenska Akademiens ordboksredaktion, 
Svenska Försäljnings- och Reklamförbundet, 
Svenska språkvårdsnäinnden i Finland, Sven-
ska Översättarförbundet och Kungl. Veten-
skapsakademien. Stiftarna utser vardera en 
ledamot i nämnden utom Föreningen Nor-
den, som utser tre, Kanslern för rikets uni-
versitet, som utser fyra, representerande den 
nordiska språkvetenskapen vid universiteten 
i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. 
Kungl. Skolöverstyrelsen, som utser två och 
Svenska Akademien, som utser två. Stiftar-
nas representanter i nämnden och de två 
ledamöter som nämnden själv väljer utses 
för en tid av tre år (den nu aktuella man-
datperioden omfattar åren 1 965-1 967). 

Nämndens nuvarande ledamöter är: 
Professor Olav Ahlbäck (Svenska språkvårds-

nämnden i Finland) 
Docent Nils-Erik Baehrendtz (Publicistklub-

ben) 
Professor Gösta Bergman (Föreningen Nor-

den) 
Skolkonsulent Margareta Ek (Kungl. Skol-

överstyrelsen) 
Ordbokschefen docent Sven Ekbo (Svenska 

Akademiens ordboksredaktion) 
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Programdirektör Nils-Olof Franzén (Sveriges 
Radio) 

Rektor Ingegerd Granlund (Svenska över-
sättarförbundet) 

Rektor Rolf Hillman (Modersmålslärarnas 
förening) 

F. d. undervisningsrådet Nils Hänninger 
(Föreningen Norden) 

Professor Sven B. F. Jansson (Föreningen 
Norden) 

Professor Valter Jansson (Uppsala universi-
tet) 

Professor Ture Johannisson (Göteborgs uni-
versitet) 

Docent Melker Johnsson (Sveriges Förfat-
tareförening) 

Professor Bernhard Karlgren (Kungl. Veten-
skapsakademien) 

Fil, kand. Per-Uno Karpebäck (Svenska För-
säljnings- och Reklamförbundet) 

Professor Gustav Korlén (Stockholms uni-
versitet) 

Professor Örjan Lindberger (Folkuniversi-
tetsföreningen) 

Professor Karl Gustav Ljunggren (Lunds 
universitet) 

Fil, dr Harry Martinson (Svenska Akade-
mien) 

Docent Bertil Molde (utsedd av nämnden) 
Studierektor Åke Norén (Samverkande Bild-

ningsförbunden) 
Professor H. S. Nyberg (Svenska Akade-

mien) 
Bibliotekarien Einar Selander (Tekniska No-

menklaturcentralen) 
Professor Carl Ivar Ståhle (Stockholms uni-

versitet) 
Undervisningsrådet Evert TJIlstad (Kungl. 

Skolöverstyrelsen) 
Professor Erik Wellander (Kungl. Vitter- 

hets Historie och Antikvitets Akademien) 
Professor Elias Wessén (utsedd av nämnden) 
Skådespelaren Olof Widgren (Kungl. Dra- 

matiska teatern) 

Nämnden har enligt sina stadgar »rätt att 
kalla institutioner, företag och enskilda per-
soner, som på ett eller annat sätt önska 
främja de syften, för vilka nämnden arbetar, 
att inträda såsom stödjare av nämndens verk-
samhet». Dessa stödjare lämnar årliga bidrag 
till nämnden 	beloppen varierar mellan 
200 och 2 000 kronor. Nämndens stödjare 
är f. n. följande: 

AB Alfort & Cronholm 
Allmänna Annonsbyrån AB 
Annons-Krantz AB 

Stig Arbman AB 
AB Magn. Bergvall 
CIBA Produkter AB 
AB Ervaco 
Focus Uppslagsböcker 
AB S. Gumlius Annonsbyrå 
Hermods Korrespondensinstitut 
Hersson & Andersson AB 
Kooperativa Förbundet 
Bokförlaget Natur och Kultur 
Bokförlaget Prisma AB 
Språkförlaget Skriptor 
Svenska Bankföreningen 
AB Svenska Bokförlaget 
AB Svenska Telegrambyrån 
AB Sveriges Litografiska Tryckerier 
Sveriges Radio 
Tidningarnas Telegrambyrå AB 

Nämndens allmänna verksamhet finansie-
ras dels genom anslag från staten (40 000 
kr. för budgetåret 1966/67), från statens hu-
manistiska forskningsråd (20 000 kr. för 
budgetåret 1966/68), från Svenska Akade-
mien (20 000 kr, för kalenderåret 1966), 
dels genom bidrag från nämndens stödjare, 
dels genom inkomster av nämndens skrifter. 
För särskilda ändamål (t. ex. speciella ve-
tenskapliga undersökningar) har nämnden 
beviljats anslag från olika fonder, under de 
senaste åren särskilt från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse, Ebba Danelius' stif-
telse, Letterstedtska föreningen, Magn. Berg-
valls stiftelse, Föreningen Norden och Svensk-
norska samarbetsfonden. Dessutom mottog 
nämnden under 1965 ett anslag på 15 000 
kr, från en anonym donator. 
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Litteratur 

S'en Ekbo—Bengt Loman, Vägledning till 
Svenska Akademiens ordbok. Skrifter utg. 
av Nämnden för svensk språkvård 32. 
Stockholm 1966. 

Författarna är chefen för Svenska Akade-
miens Ordbok Sven Ekbo och docenten i 
Nordiska språk vid Lunds universitet Bengt 

Lornan, som under flera år varit redaktör 
vid ordboken. 

Boken är enligt förordet avsedd »att ge 
en elementär vägledning för studier i vår 
stora historiska ordbok, som för nybörjaren 
kan verka svår att använda som informa-
tionskälla». 

1 första kapitlet ger Sven Ekbo en histo-
rik över ordbokens framväxt från enstaka 
akaderniledamöters försök på 1790-talet att 
åstadkomma en normativ ordbok med Fran-
ska Akademiens ordbok som mönster till 
1900-talets planmässigt ledda arbete på en 
vetenskaplig historisk ordbok. Sakkunnigt 
och fängslande redogör Ekbo därefter för 
ordboksarbetet: excerpering, förberedning för 
redigering, redigering, citatkontroll, förfråg-
ningar till facksakkunniga, sättning och slut-
lig granskning. Läsaren får en uppfattning 
om den oerhörda möda som ligger bakom 
varje ordboksartikel. - Så lämnas en redo-
görelse för de principer efter vilka ordför-
rådet sållas: avgränsningen mot dialekterna, 
urvalet bland fackspråksord etc. 

Kapitlet avslutas med några rader om 
uppslagsorden. Här berör förf, ett princi-
piellt problem av stor räckvidd, nämligen 
uppslagsordens stavning. En stavning med ä 
genomfördes på 1920-talet i ord som bärg, 
pänsel, rägn, men har numera övergivits. En 
uppmärksam läsare kan fråga sig vilka kon-
sekvenser detta får för ord som börjar på 
eld. Ett ord som t. ex. egg (= knivsegg) 
har ej behandlats i ordboken under e, efter-
som man då bokstaven e redigerades sta-
vade detta ord ägg. Men då denna stavning 
nu övergivits kommer ordet ej heller att 
kunna behandlas under bokstaven ä. 

Uppslagsordens stavning kan vara en verk-
lig stötesten för oerfarna studerande också 
av andra skäl. 1 en stor del av ordboken 
tillämpas nämligen s. k. »gammalstavning» 

och detta långt efter stavningsreformens 
genomförande. En anmärkning om detta fak-
tum hade varit på sin plats i en elementär 
vägledning för nybörjare. 

Sven Ekbo redogör i andra kapitlet för  

ordboksartikelns uppbyggnad. Här får lä-
saren en noggrann handledning i att tolka 
framför allt ordboksartikelns huvud, som i 
sin komprimerade uppbyggnad, där ett maxi-
mum av information pressats ihop på ett 
minimum av plats, ofta kan vålla huvudbry 
även för den ordboksvane. Här är man spe-
ciellt tacksam för de belysande avtryck ur 
ordboken som lämnas, vilka ger ett konkret 
underlag för de nödvändigtvis abstrakta re-
sonemangen. Trots detta blir det ibland 
svårt att följa framställningen, såsom t. ex. 
i avsnittet etymologi, där upplysningar av 
typen »avledn. av MUR» behandlats (s. 
25). Man undrar också om en läsekrets som 
förmodas behöva en förklaring på ordet ex-
cerpt utan vidare förstår vad som menas 
med att bruklighetsbeteckningar som anger 
tillhörighet till fackspråk inte »har.., av-
seende på diakroniska förhållanden». 

1 den eljest mycket uttömmande redogö-
relsen i kap. 2 saknar man möjligen vissa 
upplysningar angående ordbokens principer 
för uttalsuppgifter. Vid angivande av ut-
talet finns knappast någon möjlighet att 
tillämpa den registrerande, icke-normativa 
principen, då ju ordboksbeläggen alla är 
skriftliga. Särskilt de många nya främ-
mande orden måste här utgöra ett stort 
problem för ordboksredaktören. 

Kapitel 3 behandlar betydelseanalysen och 
har författats av Bengt Loman. Det inleds 
med ett klargörande av de semantiska grund-
begreppen synonymi, polysemi och homo-
nymi samt av textsammanhangets och den 
aktuella situationens betydelse för tolkningen 
av ett språkligt yttrande. Nybörjaren får 
här en synnerligen lättfattlig orientering i 
ett svårt ämne. Loman går därefter in på 
lexikografiens semantiska huvudproblem: de-
finitionerna, särskiljandet av betydelser och 
betydelsegrupperingen. Läsaren orienteras 
om de olika metoder som här står lexiko-
grafen till buds, hur dessa metoder utnytt-
jats i SAOB och vilka begränsningar som är 
förbundna med metoderna i fråga. Vidare 
får läsaren inblick i en ordboksredaktörs 
svårigheter när han skall väga praktiska 
hänsyn mot kravet på konsekvent tillämp-
ning av en gång uppställda principer. För-
fattaren ger här i en föredömligt koncis 
och klar framställning betydligt mer än vad 
som kan krävas av en elementär handled-
ning. 

1 kapitel 4 - Betydelseutveckling - redo-
gör Sven Ekbo för de vanligaste typerna 
av semantiska förändringar belysta med 
exempel ur SAOB. En betydelseutveckling 
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hos ett svenskt ord kan ofta 	säger förf. 
ha motsvarigheter i andra europeiska språk, 
och i sådana fall är det ytterst svårt att av-
göra vad som är självständig svensk utveck-
ling och när vi måste räkna med påverkan 
utifrån. 

Bengt Loman återkommer i kapitel 5 till 
ordboksförfattarens stora problem: bunden-
heten vid en gång för alla uppställda prin-
ciper. SAOB liksom de övriga nationella ord-
böckerna fullbordas mycket långsamt. De 
principer som en gång 	i slutet av 1800- 
talet 	ställdes upp, bygger på en numera 
föråldrad språksyn. Nya semantiska och 
lexikografiska teorier har framkommit sedan 
dess. Loman antyder avslutningsvis hur 
dessa nya teorier skulle kunna omsättas i 
framtida historiska lexika. Man kunde t. ex. 
utarbeta begreppsordböcker över en viss för-
fattares eller en viss epoks ordförråd, varvid 
man borde undvika det anakronistiska för-
farandet att beskriva ett äldre språks seman-
tiska system med hjälp av utbytesord i det 
moderna språket. 

Bengt Loman svarar också för bokens sista 
kapitel, som innehåller 13 texter från tiden 
1528 till 1948 representerande olika stil-
arter. Vissa ord och uttryck är understruk-
na och försedda med frågor som rör bety-
delser, former, bruklighet, stilvärden eller 
dateringar. Med hjälp av ordboken och med 
ledning av sin nyförvärvade kunskap skall 
läsaren kunna besvara dessa frågor. Som en 
hjälp finns i slutet av boken svar på frå-
gorna i de tre första texterna. Särskilt med 
tanke på att boken bl. a. är avsedd som 
handledning för studerande är dessa övnings-
uppgifter en oerhörd tillgång. Studenten kan 
här själv skaffa sig en träning i att använda 
ordbok som bör bli av stor betydelse vid 
läsningen av exempelvis den nysvenska kur-
sen i nordiska språk, där studenten ofta läm-
nas att klara sig helt på egen hand. 

Avslutningsvis kan sägas att Vägledning 
till Svenska Akademiens ordbok är en skrift 
som kan bli till nöje och nytta för en långt 
större läsekrets än vad som ursprungligen 
avsetts. Alla som är intresserade av svenska 
språket borde ta del av denna bok, som ger 
nyckeln till kunskaper om vårt språk som 
hittills endast specialister på området kun-
nat tillägna sig. 

Ragnhild Söderbergh 

Elias Wessén, Svenskt lagspråk. Skrifter 
utg. av Modersmålslärarnas Förening nr 
101. 143 s. 1966. 

1 förordet till sin skrift säger sig förf, hop-
pas det skall framgå »att det trots de stora 
tidsavstånden ändå finns en sammanhängan-
de linje i svensk lagstil, från Hednalagen 
fram till Brottsbalken av år 1962». De tex-
ter som åtminstone i väsentliga punkter in-
friar förhoppningen är förutom de två 
nämnda också stycken av Upplandslagen, 
Dalalagen, Magnus Erikssons landslag och 
Kristoffers landslag, 1734 års lag, Rege-
ringsformen 1809, Strafflagen 1864 och flera 
balkar från 1900-talet, sålunda ett represen-
tativt urval, därtill försett med en, som man 
kunde vänta, ypperlig, saklig och språklig 
kommentar. 

1 en inledning på 47 sidor ger oss förf. i 
koncentrerad form lagarnas historia. Själva 
ordet lag var i fornspråket ett pluralt ut-
tryck. Det kunde undantagsvis begagnas ock-
så i singular och betecknade då ett visst 
lagbud. Det hör, som förf, påpekar, ihop med 
verbet lägga, liksom motsvarande tyska ord, 
Gesetz, hör ihop med verbet setzen, betyder 
alltså något fastlagt, bestämt. Föredragningen 
av lagen på tinget var lagsagan i ordets ur-
sprungliga bemärkelse, och föredraganden 
var lag(sago)mannen. Han hade visserligen 
inte bara till uppgift att föredra (lagh ta-
öa), han skulle också tillämpa lagen i det 
enskilda fallet (lagh skilja). Ja, lagmannen 
gjorde också lag, dvs. preciserade och kom-
pletterade de traderade lagbuden. Det gäll-
de utan tvivel de lagmän vi känner som 
redaktörer för Västgötalagen från början av 
1200-talet, lagman Eskil, och för Upplands-
lagen från 1296, lagman Birger. Vid Upp-
landslagens tillkomst hade redan kungamak-
ten engagerat sig och Birger fick en nämnd 
på tolv man vid sin sida. Man tog vara på 
det som var användbart i de gamla »floc-
karna», men gav den nya lagen ett tidsen-
ligare innehåll och en bättre systematik. 1 
det hela intar Upplandslagen en särställning 
genom sin goda disposition och sin enkla 
satsbyggnad. Den påverkade också utform-
ningen av de andra svealagar som vi känner 
från förra delen av 1300-talet: Södermanna-
lagen, Västmannalagen, Hälsingelagen och 
den konservativa Dalalagen. 

Vid mitten av 1300-talet kom de riks-
giltiga lagböckerna, Magnus Erikssons lands-
lag och stadslag. Landslagen, som huvud-
sakligen byggde på Upplands- och östgöta- 
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lagen, undergick på 1400-talet en mindre 
revision, varefter den stadfästes som konung 
Kristoffers landsiag 1442. Den blev grund-
läggande för rättskipningen ända fram till 
1734, då »Sweriges Rikes Lag» antogs av 
riksdagen. Detta förnämliga lagverk, utar-
betat av en kommission i vilken sedan 1711 
riksrådet Gustaf Cronhielm var ordförande, 
gällde för både land och stad. Kontinuite-
ten med äldre rätt hade man varit angelägen 
att upprätthålla. »Stilen hölls», som Wessén 
säger, »ålderdomlig, syntaxen var enkel och 
klar, lånord förekom mycket sparsamt, ord-
förrådet var gammalsvcnskt, ordböjningen 
likaså.» Motsättningen till tidens kanslistil 
är påfallande. 

Cronhielm har själv i hög grad gett lagen 
dess stil, det framgår av de ändringsförslag 
till flera balkar som finns i behåll. Arbetet 
har varit mödosamt, förklarade han, då för-
slaget i sin helhet överlämnades 1731. »Och 
ehuru wäl det kunde synas icke så hafwa 
want, aldenstund werket ej är stort och 
widlöftigt: uthan litet och kort, så är doch 
kortheten just det, som särdeles har för-
orsakat möda och omhugsande, ja så, at 
man ofta har måst anwända några timars 
tid til at påfinna ett enda laggilt och lämpe-
ligt ord, eftersom det heter: 'Lex brevis 
esto et imperiosa'.» 

Ur Wesséns analys av den språkliga for-
men kan följande drag särskilt framhållas: 

Konditional satsfogning med frågeformad 
försats och eftersats med »bjudande kon-
junktiv», t. ex. Wil han äntå ej bättra sig; 
warde ur tiensten wräkter. En efterställd 
villkorssats inleds däremot med konjunktio-
nen om eller ther, t. ex. ett är arf, om lagliga 
ärfdt är. så ock gästestufwa, ther gården så 
stor är. 

Vanligt är att ett förbud inleds med ej, 
t. ex. Ej må någon til giftermål twin gas. 

Ålderdomlig ordföljd: finita verbet står 
ofta sist i bisats, t. ex. Brott . . . rannsakes 
och dömes, ther gierningen giord är. Thesse 
äro laga förfall: om man sjuk är... om man 
i hächtelse sitter. 	Bestämning till en in- 
finitiv står ofta framför infinitiven, t. ex. 
Wil man hionalag bygga; tå skal han mö af 
hennes giftoman begiära, och ej med wåld 
taga, eller hemliga til sig locka. - Sin, 
hans, thes, the ras står oftast efter det sub-
stantiv de bestämmer, t. ex. styrcke thet 
strax med ed sin. thet som af lön och arf-
wode hans faller. thet å ära theras går. - 
Wessén menar, säkert med rätta, att sådan 
ordföljd visar hur medveten stilsträvan har 
varit: det är satsrytm man har velat åstad- 

komma - man kan väl säga en med sin 
tyngd auktonitativ satsrytm. Man får komma 
ihåg, »att 1734 års lag var i främsta rum-
met avsedd för högläsning vid ting och över-
läggningar, icke för tyst studium och läsning 
i bok. De båda ordföljdsalternativen råd 
giva och giva råd, med våld taga och taga 
med våld... ger vid uppläsning en helt 
olika rytm: lagens former med substantiven 
framförställda får två tunga huvudtryck. 
Liknande gäller om predikatsverbet i bisats 
och om possessivpronominas plats: de an-
nars . . . trycksvaga orden får ett starkare 
tryck vid slutställning i frasen, och satsens 
hela rytm blir därigenom förändrad». 

Ålderdomligt ordförråd, t. ex. förstånden 
(förverkad, om pant), witnesbär (vittnes-
gill), gitter (förmår), warder (blir). 

Ålderdomlig ordböjning, t. ex. af  bonda 
(men bonde, som subjekt), rätter ägare, 
lösker dräng, annar (som nominativ), annan 
(som ackusativ), annars mans bi, af sanna 
sago, twäggia manna witne. 

Om lagstilens utveckling efter 1734 och 
läget just nu är framställningen mera kort-
fattad -. man känner här starkt saknaden 
av förarbeten. Åtskilliga upplysningar både 
om kontinuitet i utvecklingen och om den 
ofrånkomliga successiva förändringen ger 
dock de välvalda texterna. Inget tvivel kan 
råda om att den enkla meningsbyggnaden 
i 1734 års lag har varit, som förf, uttrycker 
det, en »riktpunkt för en ofta förnyad stil-
strävan» och en »motvikt mot kanslistilen 
med dess tendens till bred utförlighet, till 
onödig mångordighet och till långa, inveck-
lade meningar». 

En jämförelse mellan avsnitten ur Straff-
lagen 1864 och Brottsbalken 1962 kan upp-
lysa något om stilens förändring. Här bara 
några drag som genast faller i ögonen. 

Liksom i 1734 års lag förekom också i 
Strafflagen 1864 ofta sistplacening av det fi-
nita verbet i bisats, t. ex. dem, som svensk 
straffrätt underkastade äro, där Konungen 
förordnar, att det brott här i riket åtalas må. 
Sådan ordföljd saknas 1962. Detsamma gäl-
ler en del andra fall där ordföljden avviker 
från nuvarande sakprosa, att nämna särskilt 
placering av en bestämning till infinitiv 
framför denna, t. ex. 1864: Sker det för att 
begagna barnet till tiggeri eller att det eljest 
till vanart öva. 

Däremot är den konditionala satsfog-
ningen med frågeformad försats alltjämt ka-
rakteristisk för lagspråk, t. ex. 1962: Är 
brottet mindre grovt, dömes till böter eller 
fängelse i högst två år. 1 eftersatsen kan 
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det »modala presens» dömes variera med om-
skrivning med skall: skall för grovt förtal 
dömas till böter. 

1864 förekom, liksom 1734, omväxlande 
om och där som villkorskonjunktioner, 1962 
saknas där. 1864 hette det: efter ty i 6 § 
sägs, 1962: enligt 1 eller 2 § e. d. 

1864 hade ännu exempel på inledande 
nu, t. ex. Nu har någon, för förment brott, 
annan utan laga skäl gripit ... Det finner 
man inte 1962. 

Att luft fartyg och folkrättsbrott inte före-
kom i Strafflagen 1864 kan tas som exempel 
på det självklara förhållandet att ordför-
rådet har riktats med nya ord och att nya 
förhållanden krävt ändringar och tillägg i 
lagbuden. 

1 Brottsbalken 1962 heter det i kapitlet 
om iirekränkning: »Är bratt som i 1 § sägs 
att anse som grovt, skall för grovt förtal 
dömas till böter eller fängelse i högst två år. 
- Vid bedömande huruvida brottet är grovt 
skall särskilt beaktas, om uppgiften genom 
sitt innehåll eller den omfattning i vilken 
den blivit spridd eller eljest var ägnad att 
medföra allvarlig skada.» Det resonerande 
partiet efter tankstrecket skulle, vågar man 
kanske förmoda, om det avfattats i 1734 
års anda, ha fått en annan, stramare formu-
lering: Det är grovt förtal, om uppgiften 
osv.; jfr 1734: Thet är urminnes häfd: ther 
man någon fast egendom... 

1 sitt sammanfattande omdöme ger Wes-
sån de moderna lagverken ett högt betyg, då 
han konstaterar »att i stort sett vår nutida 
lagstil fyller höga krav på klarhet, ända-
målsenlighet och skönhet». 

Gösta Bergman 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av all-
mänt intresse till Institutet för svensk språk-
vård eller till tidskriften. Om inget annat 
anges har frågorna besvarats av tidskriftens 
redaktör. 

Är ordet hydrokopter korrekt bildat? Borde 
det inte heta hydropter i stället (hydro- + 
-pter) ? 

Ordet hydrokopter har använts i svenskan 
i varje fall sedan början av 1960-talet. 

Ordet är till sin bildning en motsvarighet 
till ord av typen stins (= stationsinspek-
tor), moped (motor + velociped) och mo-
tell ( = motor + hotell). Kortord eller 
reduktionsbildningar av liknande slag finns 
i många språk, och de har använts ganska 
länge. Hydrokopter är bildat på samma 
sätt, dvs, av hydro- i t. ex. hydroplan och 
-kopter i helikopter. Det egendomliga med 
ord av detta slag är att de leder eller 
element som de är hopfogade av ofta inte 
har någon egen eller självständig inne-
börd. Att helikopter består av elementen 
heliko- och -pter gör inte ordet hydro-
kopter oriktigt. Detta ord har också snabbt 
vunnit burskap. 

Det bör också nämnas att helikopter 
stundom förkortas till kopter, vilket natur-
ligtvis med hänsyn till ordets etymologi 
ter sig besynnerligt. Det äldsta exemplet 
på kopter i våra samlingar är från 1955. 
Inte ens formen kopter kan fördömas på 
språkliga grunder. Även till sådana ord-
bildningar finns det flera och goda paral- 
leller 	de bästa exemplen är väl bil av 
automobil och buss av omnibus(s). 

För ett utrymme i skolor, där viss undervis-
ningsmateriel förvaras, har man börjat an-
vända ordet mediatek. Borde ordet inte i 
stället heta mediotek? 

Ordet mediatek synes ha använts i varje 
fall sedan 1962 som benämning på (lokal 
för) samling av hjälpmedel av olika slag 
i en skola, t. ex. av böcker, AV-materiel 
och programmerat material. Ordet har bil-
dats efter mönster av bibliotek, diskotek, 
filmotck, fonotek, glyptotek, kartotek, 
mikrotek, pinakotek osv., men som förled 
har egendomligt nog valts pluralformen 
media (av medium). 1 ord av denna typ 
används f. ö. aldrig pluralform av första 
leden

'
utan det normala är att förleden 

har en sammansättningsform på -o (det 
enda undantaget är det i Sverige föga 
brukade cinematek, som återgår på fransk-
ans cinémathbque). Mediatek skiljer sig 
alltså från den stora gruppen likartat bil-
dade ord, och formen mediotek är klart 
lämpligare. Mera utförligt har detta ord 
och termerna massmedium och eterme-
dium diskuterats av docent Sture Allén i 
en artikel i Svenska Dagbladet den 6 ok-
tober 1964. 
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