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En undersökning av 
Stockholmsungdomars 
uttaisvanor 

Av Britt Ling 

1 Språkvård 2/1970 gav Gun Widmark en 
intressant översikt över generationsskillnader 
i svenskan. Hon nämnde därvid att uppgif-
terna angående generationsskillnader i ut-
talet är relativt få. 

Denna artikel skall ge en del upplysning-
ar om några iakttagelser som jag gjort i 
samband med en undersökning av Stock-
holmsspråket sådant det talas av de yngre 
tonåringarna. Denna undersökning skall un-
der våren 1971 resultera i en licentiatav-
handling. 

Uppslaget till undersökningen fick jag då 
jag som lärare var verksam vid olika skolor 
i Stockholm. jag tyckte mig då höra en del 
egenheter i elevernas uttal sorsi inte tidigare 
slagit mig som specifikt "stockholmska" och 
som mig veterligen inte tidigare omnämnts 
och som på goda grunder kunde antas vara 
generationsbetingade. jag tänker då sär-
skilt på den tendens till diftnngering av de 
långa vokalerna e, å och ö (här tecknade 
e:, å:, ö:) i tryckstark ställning som tycks 
vara på stark frammarsch. Som exempel kan 
nämnas ske :d, tå :5g och kö :ek. Bruket av 
sådana diftonger eller efterslag är ju väl 
känt från andra Mälardialekter och finns 
utförligt behandlat av Olof Gjerdrnan i hans 
Studier över de sörmländska stadsmålens 
kvalitativa ljudlära. 

jag började då fundera över hur mycket 
vi vet om den yngsta generationen stockhol-
mares uttalsvanor. Hur spridd är denna dif-
tongering? Vad beträffar andra vokaler så 
känner vi väl till förekomsten av "dämpat" 
i och y och sammanfallet av kort u och ö, 
men om dessa drags spridning vet vi litet. 
Förekommer regionalt eller socialt betingade 
varianter? 

För att få dessa frågor besvarade gjorde 
jag under våren 1967 inspelningar av 200 
elever ur årskurs 7 i grundskolan. jag be-
slöt vidare att begränsa undersökningen till 
att gälla vokalerna, i synnerhet de långa, 
i tryckstark ställning. 

Då ju avsikten bl. a. var att undersöka 
om det förekommer regionala varianter föll 
det sig naturligt att dela in Stockholm i 
följande distrikt: Kungsholmen, Norrmalm, 
Södermalm, Östermalm, Söderort och Väs-
terort. Varje område representeras av vart-
dera 35 elever. Informanterna utvaldes en-
ligt slumpvalsmetod. Det hade naturligtvis 
varit önskvärt att välja ut informanter med 
hänsyn till deras socialgruppstillhörighet, 
så att en rimlig fördelning på olika social-
grupper eventuellt kunde ge svar på frå-
gan huruvida vissa uttaisvariationer är so-
cialt betingade. Den tanken fick dock över-
ges då tonåringarnas socialgruppstillhörig-
het är svårbestämbar. Ungdomar hämtar 
förmodligen sina normer och mönster både 
vad beträffar språk och andra beteenden 
från kamratgruppen snarare än från famil-
jen. Emellertid inhämtades vissa upplys-
ningar om informanterna, t. ex. hur länge 
de bott i Stockholm, hur länge de bott i den 
speciella stadsdel där de nu bodde, varifrån 
deras föräldrar var osv. Dessa upplysningar 
får sedan beaktas vid en efterbearbetning 
av materialet. 

Det insamlade materialet består av band-
inspelningar om ca 15 minuter av var och 
en av dessa 200 informanter. Informanter-
na förelades bilder som de fick kommente-
ra. 1 en första avdelning förekom bilder 
som bara skulle ge ett ord till svar. Dessa 
bilder var valda så att i svaret den långa 
vokalen fanns realiserad i varierad fonetisk 
omgivning, t. ex. glas, tak, apa osv. 1 en 
andra avdelning fanns detaljrika bilder som 
skulle beskrivas. 1 en tredje fanns meningar 
som skulle uppläsas. 1 en fjärde en kort 
bildserie som skulle återberijttas och i en 
femte en suggestiv bild. jag ville avlyssna 
informanternas tal i flera olika situationer, 
bl. a. därför att det ännu inte finns någon 
säker metod för den här typen av inspel-
ning. 

Materialet är nu avlyssnat ett flertal 
gånger, dock endast med auditiv metod. jag 
avser senare att göra spektrogramanalys av 
vissa delar av materialet för att få en del 
iakttagelser objektivt verifierade. Vidare av-
ser jag att databehandla materialet för att 
få fram olika frekvensvärden och olika bak-
grundsvariablers betydelse för dessa. Trots 
att materialet således inte är slutgiltigt fär-
digbearbetat är tendenserna dock så pass 
tydliga att jag i korthet kan ge vissa upp-
lysningar om några iakttagelser jag gjort: 



Tendensen till diftongering av e:, 5: och 
ö: tycks vara mycket utbredd och före-
kommer hos väl 50 % av informanter-
na. 
Det är att observera att långt ifrån alla 
av dessa 50 % konsekvent uppvisar den-
na tendens vid långa vokaler. Tendensen 
tycks vara betingad av vissa faktorer. 
Frekvensen av och graden av diftonge-
ring tycks vara mindre beroende av den 
fonetiska omgivningen. 1 stället synes 
den vara starkt beroende av graden av 
betoning eller tryckstyrka. 
Vad gäller de enskilda vokalerna kan 
sägas att tendensen till diftongering tycks 
vara starkast hos e:, därnäst hos 5: 
och ö:. 
De informanter som uppvisade det i 
stockholmskan så vanliga sammanfallet 
mellan e: och 5: och som hade dif-
tongerat e :e hade i regel också detta 
"stockholmska" 5: diftongerat, t. ex. 
ske ed och re :ev, räv. 
Vad beträffar ö: noteras förutom det 
diftongerade ö :e en delabialiserad bak-
re variant som i brist på annat tecken 
här skrivs o. Denna kan också förekom-
ma diftongerad 0:e. Denna variant tycks 
vara relativt utbredd hos den yngre ge-
nerationen. 
De långa slutna vokalerna o och u är 
såsom man väl tidigare visste genomgå-
ende diftongerade o:B och u :13. Dess-
utom kan hos dessa förekomma en ten-
dens till delabialisering, i u :lls fall så 
tydligt att man tycker sig skönja en trif-
tong äu :2, så t. ex. i häu :lls, hus. 
Likaså uppträder i och y nästan undan-
tagslöst diftongerade i :j och y :j. Vid 
sidan av dessa men sällan hos samma in-
formanter uppträder de "dämpade" 
i:z och y:z. 
Vokalen a: tycks för närvarande inte 
ha några tendenser till diftongering. 

En iakttagelse som jag också gjort var att 
informanter som bott endast fyra eller fem 
år i Stockholm och vars föräldrar inte var 
från Stockholm talade en stockholmska med 
nära nog alla de särdrag som jag har nämnt 
ovan. 

Vid det fortsatta undersökningsarbetet avser 
jag, som jag tidigare nämnt, att underkasta 
en viss del av materialet spektrogramanalys 
för att dels i mycket tydliga fall få vissa 

iakttagelser analyserade, dels i vissa tvek-
samma fall få iakttagelser verifierade eller 
förkastade. Härvid kommer en undersökning 
av Lars Bleckert med titeln Akustisk-auditiv 
analys av diftongering baserad på FUMS' 
Eskilstuna,naterial, presenterad vid den i 
Umeå i oktober 1970 avhållna sjätte sam-
mankomsten för svenskans beskrivning, att 
vara av största betydelse. När databearbet-
ningen för framräkning av råfrekvenser och 
medelvärden är färdig avser jag också att 
välja ut några typfall bland informanterna 
och på dem göra djupundersökningar. jag 
tänker då spela in dem igen efter tre år 
vilket också kan ge nya intressanta upplys- 
ningar 	och specialisera mig på vissa pre- 
ciserade frågeställningar samt om möjligt 
också undersöka övriga familjemedlemmars 
uttalsvanor. Min tanke är att undersöknings-
resultaten hl. a. skall kunna vara till gagn 
för lärare som undervisar i modersmål och 
uttaisvård. 

Språkvård 1971 
Tidskriften Språkvård kommer att utges 
med fyra nummer också under 1971 (sjun-
de årgången). Prenumerationspriset för 1971 
är 10 kronor (inkl. moms) vid prenumera-
tion direkt hos Nämnden för svensk språk-
vård, Box 2056, 103 12 Stockholm 2 (post-
giro 19 7475-7). Vid prenumeration genom 
bokhandel är priset 12: 50 kronor. 

Prenumerationsavgiften för 1971 bör helst 
vara inbetald före utgången av januari 1971. 
Första numret för 1971 beräknas kunna ut-
sändas i februari. 

Alla de sex tidigare årgångarna av tid-
skriften kan fortfarande fås från Nämnden. 
För 1965 och 1966 är priset per årgång 
6: 50 kronor och för de följande åren 8 
kronor per årgång. 

1 begränsad omfattning kan enstaka äldre 
nummer av tidskriften också köpas direkt 
från Nämnden. Lösnummerpriset är 3 kro-
nor. 



För en bättre svenska 

iv Å fargareta ll'estman 

Under sommaren 1970 utkom två böcker 
som behandlar språkriktighet och andra 
språkfrågor. Dessa båda böcker är mycket 
olika med hänsyn till de principiella ut-
gångspunkterna för bedömningen av skilda 
språkliga företeelser. De är också mycket 
olika i uppläggning, material och hehand-
lingssiitt. Det enda de egentligen har ge-
mensamt är att båda är rådgivande. 

Den ena boken heter Om teknikens språk, 
är utgiven av Tekniska nomenklaturcentra-
len (TNC 44) och dess "huvudförfattare" 
är Gösta Bergman. Några biförfattare anges 
ej. 

Detta är en handbok i resonerande form. 
Det som behandlas är det rådande bruket, 
och där så ansetts behövligt diskuteras vär-
det hos olika uttryckssätt och ges direkta 
råd. 

Så mycket som halva boken upptas av 
kapitlet om ordbildning, och det är mycket 
rimligt eftersom det är just på den punkten 
som det tekniska språket utvecklar sin sär-
art och behöver belysas, vilket också påpe-
kas i förordet. 

Det tekniska ordförrådet är mycket stort 
och det växer snabbt. För att visa möjlighe-
terna vid ordbildning har man använt den 
konventionella uppdelningen i sammansätt-
ningar och avledningar med olika under-
grupper och dessutom skrivit ett kapitel om 
främmande ord och deras anpassning. Ibland 
redovisas regler för hur ordbildningen bör 
ske, t. ex. i fråga om sådana sammansatta 
substantiv där förleden är ett namn med 
bestämd artikel. Det heter att - (e) n faller 
bort och -s- kan tillkomma: atlantbåt, Göta-
verkschefen, Sandviksstål, vänerfisk. 

Oftare redovisas bara de skilda tillämpa-
de bildningssätten utan rådgivande kom-
mentar, t. ex. växlingen mellan genitivsam-
mansättning och stamsammansättning hos 
de dubbla sammansättningarna där förle-
den är kopulativt sammansatt: kostnads-in-
täktsvärdering men bränsle-ln ftblandning. 
Exempelsamlingarna är dock så rika att en  

rådsökande troligen kan hitta om inte just 
det sökta ordet så ändå något närliggande. 

1 boken finns särskilda listor över pro-
duktiva förleder och efterleder, såväl svens-
ka som internationella av latinskt och gre-
kiskt ursprung. Uppställningarna är alfabe-
tiska, förklaringar ges och användningen ex-
emplifieras. (Att be- behandlas under för-
leder i sammansättningar tycks ha redige-
ringstekniska orsaker.) Läsaren skulle kan-
ske ha velat få en något utförligare väg-
ledning om skillnaden i användning mellan 
de internationella avledningsändelserna som 
-and, -ans, -at etc. Nu får han sluta sig till 
vad de markerar genom att se på exemplen. 

Möjligheten att bilda korta abstrakta 
substantiv av själva verbstammen visas med 
många exempel (avriv, brus, flyt, lyft, rinn, 
sjnng i motorn, utsug, sök) men även möj-
ligheten att skapa konkreta substantiv på 
samma sätt demonstreras (en blänk, en grip, 
en bygglyft, en klipp, en sandsug). Skillna-
derna mellan abstrakterna i neutrum (ett 
lönelyft) och konkreterna i reale (en bygg-
lyft) framgår mycket tydligt. 

Andra produktiva typer av ordbildning 
redovisas och exemplifieras, ellipser som 
vu ik (vulkanisering), heliplats (helikopter-
plats), kermet (material med keramiska och 
metalliska egenskaper). tyristor (av tyratron 
och transistor) och bildliga uttryck som gjut-
skägg, flaskhals. 

1 kapitlet om främmande ord behandlas 
översättningslån, jämkning efter svenska ord-
hildningstyper, uttal, omstavning, höjning. 
Ett litet frågetecken kan sättas för en stav-
ning som rekommenderades av TNC 1948 
och som upprepas här: föda, fädning för 
eng. fade, faa'ing (radioteknisk term). Så-
dana ord omstavas numera med ej på svens-
ka, t. ex. tejp, och det kan vara en orsak 
till att fädning inte har slagit igenom (lika 
lite som SAOL:s stavning spräa för spreja 
har slagit igenom). 

Utom det stora avsnittet om ordbildning 
innehåller boken ett kapitel om ordböjning, 
ett om grammasiska frågor och ett om Sti-
listiska. Särskilt de två sistnämnda kapitlen 
är rätt summariska, vilket kan vara natur-
ligt med hänsyn till att vad som där tas upp 
är mindre speciellt just för teknikens språk. 

Under rubriken Ordklasserna: form, be-
tydelse, funktion behandlas många problem 
som ofta dyker upp i praktiskt språkvårds-
arbete, t. ex. suhstantivböjning, frågan om 
tjugoen eller tjngoett hus, de som - dem 



som, prepositionsanvändningen av relativt. 
Där behandlas också vissa stilfrågor som 
valet mellan icke, ej, inte. Framställningen 
är klart rådgivande; för prepositionerna ges 
många exempel på riktigt och oriktigt bruk. 

Syntaxkapitlet Orden j sammanhang tar 
upp knepiga frågor om kongruens och sym-
metri och liknande men det innehåller ock-
så partier där vissa grammatiska grundbe-
grepp beskrivs (i allmänbildande syfte?), 
t. ex. redogörs för objekt och prepositions-
objekt, adverbial och predikativ. 1 raska 
drag behandlas också ordföljden och om 
den sägs inledningsvis att "rak ordföljd är 
det normala i både huvudsats och bisats". 
Omvänd ordföljd är faktiskt också "normal" 
i vissa ställningar, vilket för all del framgår 
senare. 

Boken Om teknikens språk är mycket in-
nelsållsrik, den är både en beskrivning av 
det tekniska språket och en handbok för 
dem som skall skriva om tekniska ting. De 
råd som ges är oftast grundade på vad som 
anges som allmänt bruk. Där bruket vacklar 
har man ibland valt det som verkat mest 
praktiskt, ibland valt att hålla fast vid det 
traditionella, mindre förargelseväckande, ut-
trycket. Det förefaller också som om man 
har större förståelse för det tekniska språ-
kets egna avvikelser från det normala bruket 
än för allmänspråkets nyare konstruktioner. 
Så godtas den oböjda genitivformen hos fir-
manamn i fasta förbindelser, t. ex. Volvo 
lastbilar trots att vi redan har två möjlig-
heter: Volvos lastbilar och Volvolast bilar. 
Däremot godtas inte ett uttryck som en bild 
på någon (= föreställande någon) trots att 
den nya konstruktionen gör formuleringar 
som "en bild på kungen av Sven Jonsson" 
möjliga. 

\id bedömningen av olika uttryck an-
vänds någon gång argument som "oskönt" 
och liknande. Att tungvrickande ljutlkombi-
nationer inte bör rekommenderas vill väl 
ingen invända mot. Men när man för ordet 
standard i betydelsen "standardiseringsresul-
tat" håller fast vid att tekniker gärna kan 
skriva ändelselös plural: en standard 	fle- 
ra standard, då vill nog många hävda att 
det är lättare att uttala standarder än att 
komma ihåg en mera oregelbunden plural 
som dessutom har den nackdelen att den 
bestämda formen blir identisk med bestämd 
form i singularis. 

Oavsett smärre anmärkningar av ovan-
stående typ kan den här boken verkligen  

rekommenderas både till dem som själva 
skriver om teknik och till icke-tekniker som 
vill orientera sig om teknikens språk. 

Den andra boken heter Bättre svenska och 
är skriven av Rolf Dunås. Det är den and-
ra volymen i det uppsalska Språkvårdssam-
fundets skrifter (Studentlitteratur). 

Den syn på språkriktighet och språkvård 
som kommer till uttryck i boken är präglad 
av stor omsorg om svenskan. Dunås talar 
om att modersmålet måste få behålla sin 
egenart och skjuter därvid främst in sig på 
de främmande orden, de "utrikiska" orden. 
Detta lovliga nit paras med då och då igen-
kommande slängar mot olika grupper av 
språkbrukare, mot andra språkmän och mot 
ordböcker och liknande. Naturligtvis, frestas 
man säga, gisslas språket i radio och teve; 
mera originell är anmärkningen mot tid-
ningsspråket som sägs kännetecknas av långa 
och krångliga ord, som "fyller upp plats och 
ser fina ut". Tidningsspråkets påtagliga för-
enkling under de senaste decennierna bru-
kar annars framhållas. Men nog är det som 
Dunås säger att även tidningarna hellre 
diskuterar en situation än dryftar ett läge. 

1 artiklarna uttrycks en skillnad mellan 
termerna god svenska och riktig svenska som 
drivs ganska konsekvent av författaren. Med 
god svenska avses ungefär vad som brukar 
avses med det uttrycket, dvs, ett klart och 
enkelt språk. Med riktig svenska avses ett 
språk som "stämmer med språklärans och 
ordbokens föreskrifter". Mot påstådda före-
trädare för riktighetsnormen ironiseras gans-
ka ofta i boken, t. ex.: "i denna språkvärld 
där alla skyller på andra och där inte minst 
de 'språkmedvetna' är så nöjda med sitt eget 
språk". Man får ibland ett intryck av att 
omsorgen om språket för Dunås är något av 
en (skön) konst, hur språket fungerar kom-
mer mera i bakgrunden. Den misstro mot 
annat språkvårdsarbete som då och då an-
tyds förefaller vara nära knuten till det som 
uppenbarligen ligger författaren mycket 
varmt om hjärtat, nämligen en kamp för ett 
friare skapande av nya svenska ord. Visst 
vill man instämma med Dunås i att vi i det 
avseendet är lite för pryda i Sverige. 1 bo-
ken används friskt ord som reklamspråks-
dryft, ordiagare, förgävlig (av förgäves; kan-
ske mindre bra med hänsyn till sammanfal-
let i uttal med ett helt annat uttryck), skriv-
nad, inflyt (inflytande), motsvar (motsva-
righet) etc. Vad som eftersträvas är en "ren" 



svenska. Ändelser som -ande, -ning och -else 
slopas till förmån för verbstamsformerna. 

Det förefaller som om ordens ursprung 
mer än deras användbarhet för svenskar 
vore en direkt mätare av deras värde, tackla 
i "tackla ett problem" sägs vara dåligt där-
för att det är engelskt. De positiva försla-
gen till ersättningsord för utländska (mode)-
ord är rätt många och vid ett par tillfällen 
har författaren gripits av leklynne som när 
han föreslår bl. a. följande: (för anarki) 
blindstyre, (för hippologisk) kuslig, (för 
laisser-aller) gånglåt, (för militärdiktatur) 
bångstyre och (för purist) målvakt. 1 san-
klang med denna målväkt står också det 
upprepade kravet på en försvenskning av 
främmande ords stavning utan att det egent-
ligen anges hur långt en sådan skulle gå. 

Boken präglas av en viss ytlighet som be-
ror på redigeringen eller bristen på redige-
ring. Framställningen är nämligen en upp-
radning av ett antal nästan kåserande (lust-
pratiga?) språkfrågesvar som publicerades i 
Upsala Nya Tidning under början av 1960-
talet, ibland försedda med en senare kom-
mentar. Ingen bearbetning av materialet 
har skett och därför förekommer en del upp-
repningar och (skenbara?) motsägelser, t. ex. 
s. 85: "Det är en brist hos ett ord att det 
kan uttalas och stavas på två sätt och där-
igenom vålla osäkerhet." och s. 90: "Fråga-
ren har rätt i att vissa ord bör kunna ut-
talas på två sätt". Dessa synpunkter kan 
egentligen förenas men för det krävs något 
slags resonemang som kanske inte ryms i en 
tidningsspalt men väl i en bok. Felaktiga 
uppgifter i ursprungsartiklarna är inte hel-
ler ändrade utan rättelser har helt enkelt 
tillfogats. Uppställningarna i boken är ock-
så sådana att läsaren måste vara mycket 
uppmärksam för att kunna skilja de cite-
rade insändarnas frågor från författarens 
svar. 

Bokens uppläggning innebär att vad som 
behandlas är nästan bara ord och ordfor-
mer, ibland rätt kuriösa specialfall, ibland 
mer principiella typer. Men det beror nog 
inte bara på uppläggningen utan det är en 
följd av en fortfarande rätt livaktig språk-
vårdstradition där man för mycket inriktar 
sig på egendomliga detaljer. Titeln Bättre 
svenska förefaller en smula anspråksfull för 
en samling frågespaltssvar. 

Återgivning av ryska 
namn i de nordiska 
språken 

Av Gunnar Jacobsson 

Ryska namn. Samnordiska stavningsregler. 
Namnlista. Skrifter utgivna av Nämnden För 
Svensk Språkvård 38. Århus 1970 (även 
utgiven i dansk upplaga Stavning av russiske 
navne och i norsk upplaga Russiske navn). 
96 s. Pris ca 14 kr. 

De nordiska språknämnderna har efter lång-
variga och besvärliga förberedelser enat sig 
om ett nästan helt gemensamt system för 
icke-vetenskaplig återgivning av ryska namn 
i danskan, iständskan, norskan och svenskan. 
Blott i två fall går norskan sin egen väg 
genom att återge de ryska tecknen 's och ro 
med ts] resp. stsj gentemot danskans och 
svenskans tj resp. sjtj. Som bekant har 
det rått och råder fortfarande en till anarki 
gränsande brokighet på detta område, vilket 
lett till en förvirring hos den icke initierade 
läsaren, då han t. ex. i samma tidning möter 
stavningar av samma namn såsom Khru-
shchev, Chruschtschew, Khrouchtchev med 
varianterna -ov, -of, -off, beroende på nyhets-
källans engelska, tyska resp, franska ur-
sprung. Kommer härtill nordiska varianter 
som Hrustjov (danska) eller Khrustsjov (nors-
ka) är det inte underligt, att ryskt uttal fått 
ett helt felaktigt rykte av krånglighet och 
svårighet. 

Den föreliggande skriften Ryska namn 
består först av en redogörelse av Stig Sur-
land för de olika sätten att återge ryska namn 
med latinska bokstäver dels genom den ve-
tenskapliga translitterationen, vars princip 
om reversibilitet förutsätter ett konsekvent 
och otvetydigt återgivande av varje bokstavs-
tecken, dels genom den för vardagsbruk av-
sedda transkriptionen, som innebär både 
en viss translitteration och ett fonetiskt 
återgivande med hänsyn tagna till de alfa-
betiska och fonetiska resurserna i det språk 
till vilket transkriptionen sker. Det är dessa 
särspråkliga hänsyn som förklarar mång-
falden av transkriptionssystem av vilka Sur-
land redogör för de engelska, tyska, franska 
och nordiska systemen med olika varianter. 



Inom redogörelsens begränsade utrymme har 
Surland lyckats på ett klart och koncist sätt 
få sagt det väsentligaste både på det dia-
kroniska och det synkroniska planet. På tre 
och en halv sida följer så en redogörelse för 
uttalet av ryska namn, en redogörelse som 
naturligtvis varken är uttömmande eller ve-
tenskapligt korrekt utan blott gör anspråk 
på att i en ytterst förenklad form ge en all-
män idé om något av det ryska uttalet. Ar 
det dock nödvändigt att gå så långt i popula-
riseringsiver att man inte skiljer mellan bok-
stav och ljud? 

Största delen av skriften upptas av en namn-
lista omfattande ungefär 2 000 sovjetiska 
(ryska) namn uppställda i fyra kolumner, 
den första i nordisk transkription, den andra 
i engelsk, den tredje i den internationella 
standardiseringsorganisationens translittere-
ring (= den - icke överallt - accepterade 
vetenskapliga translittereringen) och den fjär-
de i den ryska (kyrilliska) originalversionen. 
1 den nordiska transkriptionen har ordens 
tryckaccent markerats med en accent aigu 
ovanför den betonade stavelsens vokal. Med 
hänsyn till den notoriska svårigheten att 
korrekt veta placeringen av tryckaccenten 
icke blott i ryska ord i allmänhet utan i ryska 
namn i synnerhet gör noteringen av tryckac-
centen listan till ett värdefullt instrument för 
dem som icke har tillgång till speciallexika. 
Accentuppgifterna synas vid ett genomög-
nande vara korrekta. Växlande accenter no-
teras ibland såsom Ivanöv och Ivdnov, av 
vilka det första helt korrekt sägs vara det 
vanligaste. Detta är dock inte hela sanningen, 
enär oppositionen mellan familjenamnformer 
med accent på sista stavelsen och former med 
accent på icke-sista stavelsen stundom av-
speglar en intressant social distinktion. 

Urvalet av namn kan alltid diskuteras. 
Listan innehåller ortnamn - icke bara 
ryskspråkiga -, personnamn (både förnamn 
med några vanliga diminutiver och familje-
namn samt namn på tidningar, tidskrifter, 
institutioner o. dyl., vilka alla kan tänkas van-
ligen möta en västerländsk läsare, och det tycks 
som om urvalet är ganska representativt. 
Varför upptages dock Petrograd men icke 
(Sankt) Peterbtrg? 

Är nu det nordiska transkriptionssättet så 
som det framlägges av de nordiska språk-
nämnderna det mest praktiska eller det 
mest ändamålsenliga? Svaret på den frågan 
sammanhänger med vilka krav man ställer 

på ett transkriptionssysteni. Det första kra-
vet man bör ställa på det, är att full konse-
kvens bör råda. 1 det fallet brister det före-
liggande nordiska systemet rätt så mycket, 
vilket innebär, att t. ex. transkriptionen Sa-
porö sie skulle kunna återföras på icke mindre 
än 8 olika ryska original (ZaporozVe,  Zapo-
rore, Saporo'e, Saporos'e, Zaporoe, Za-
poros'e, Saporoe, Saporoe). Saken är den 
att man bestämt sig för att i transkriptionen 
icke låta beteckna den i ryskan fonematiska 
skillnaden mellan tonlöst /s/ och tonande /z/, 
mellan tonlöst If! och tonande //, för vilka 
det ryska alfabetet äger särskilda symboler 
(bokstäver), av den orsaken att dessa dis-
tinktioner saknar fonematisk relevans i de 
nordiska språken. Men om man i tran-
skriptionen skall utgå från den principen, 
bör den väl gälla även i övriga fall. Den för 
ryskan distinktiva skillnaden mellan pala-
taliserade och opalataliserade (populärt "mju-
ka" och "hårda" eller "muljerade" och 
"omuljerade") konsonanter finns ju inte 
heller i våra språk men den återger man med 
j framför de bakre vokalerna /u/, lo!, /a/ 
men inte framför de främre /i/ och le/ och 
inte framför konsonant och i utljud. 1 de två 
sistnämnda positionerna betecknas palata-
liseringen i ryskan med en särskild symbol, 
kallad "mjukt tecken", som sålunda inte 
alls kommer med i det nordiska transkrip-
tionssystemet. Detta i sin tur medför, att 
man inte markerar /j/ före t. ex. /e/ i fallet 
Zaporo'e (fonematiskt - lie!) medan man 
gör det i fallet Jeg6r. Det bör påpekas 
att i ryskan finns i dessa fall ingen särskild 
symbol för /j/ utan dess närvaro impliceras 
av positionen. Vidare har man i det förelig-
gande transkriptionssystemet återgivit dis-
tinktionen mellan palataliserad och opalata-
liserad konsonant framför /i/ genom att - 
liksom i ryskan - utnyttja två bokstäver i 
och y. Man frågar sig onekligen vad det lig-
ger för konsekvens i att återge vissa för 
ryskan relevanta men för de nordiska språ-
ken icke relevanta särdrag och att helt igno-
rera andra. Om man är ute efter någon form 
av approximativ återgivning av det ryska 
uttalet med de alfabetiska resurser de nordis-
ka språken förfogar över, borde man ju 
radikalt ha gått in för det i sin förenkling 
lovvärda system som Systembolagets katalog 
uppvisar (Vin rouge d'Algérie = vä'ng ro'sch 
dalischeri' t. ex.), varvid det för ryska 
uttalet karakteristiska sammanfallet av /0/ 
och la/ resp. le, o, a/ och /i/ hade bort 



markeras. Felet med det föreliggande för-
slaget är såsom Stig Surland också påpekar 
i sin översikt på sid. Il, att det "rummer 
elementer fra to helt forskellige fremgangs-
måder", dvs, man har blandat samman de 
grafematiska, fonematiska och fonetiska pla-
nen både medvetet och omedvetet. 

Det säregna är, att medan man utan att 
blinka återger i nordisk text t. ex. franska, 
tyska och engelska namn i deras original-
dräkt överlåtande åt läsaren att klara ut-
talet bäst han kan - och detta gör man bara 
därför att namnen föreligger i för den nor-
diska läsaren kända bokstavsformer - så 
blir attityden helt annan inför namn skrivna 
på ett främmande alfabet. Först då börjar 
man införa tolkningar av det grafematiska 
systemet i stället för att nöja sig med att 
överföra de främmande bokstäverna till kän-
da motsvarande. Det är ju det som man upp-
nått med den vetenskapliga translittereringen 
blott med den inskränkningen, att eftersom 
det latinska alfabetet äger mindre antal 
symboler än det kyrilliska har man tillgri-
pit dels diakritiska tecken (', Y,cx), dels 
infört digrafer, där det kyrilliska alfabetet 
blott uppvisar enkelt tecken (ju, ja). Digra-
ferna innebär en viss inkonsekvens, om man 
vid translitterering i sträng mening skall 
överföra en enkel bokstav i det ena alfabe-
tet till motsvarande enkel bokstav i det 
andra, medan de diakritiska tecknen blir 
mindre användbara i icke-vetenskaplig åter-
givning på grund av att tryckerierna i all-
mänhet saknar dessa tecken. 

När det gäller det icke-vetenskapliga åter-
givandet av ryska namn i de nordiska språ-
ken, frågar man sig om man icke skulle 
kunna upprätthålla ett strängt translittere-
ringssystem med utnyttjande av de alfabe-
tiska resurser som i allmänhet finns på ett 
tidningstryckeri. Det är sant, att ryska alfa-
betet omfattar 33 tecken (ä då medräknat, 
ehuru det oftast skrivs bara e), men även om 
t. ex. det svenska alfabetet bara omfattar 29 
tecken, finns det en möjlighet att komplettera 
så att de båda alfabetena helt kommer att 
motsvara varandra enligt följande tablå: 

Ryska Nordiska 
1. 	a Anna a A'nna 
2. 6 Ba6esib b Båbel' 
3. B PocToB v Rostév 
4. r Farapilu g Gagårin 
5.rt J011 d Don 

6. e EJIeHa e Eléna 
7. e té3op, å Fådor, 

CoJloabési Solov'åv 
8. 	sic )KyicoBcxllfi w Wuk6vskij 
9. 	s 3oprn z Z6rin 

10. 	ii HHJIIIH, 14111,1111 i Nilin, 1I'in 
Il. 	ii ToJIcToil j Tolstöj 
12. K Kispoa k Kirov 
13. 	.n JIeHHH 1 Lénin 
14. 	Ivi MaiccisMosi m Maksimov 
15. H HHKHT1411 n Nikitin 
16. o Foro.iii o G5go1' 
17. 	ii fléTp p Påtr 
18. p FopxCi r G6r'kij 
19. c Cepon s Serév 
20. T T11T011 t Titöv 
21. y YJIaHOBa u Ulånova 
22. 4i ejtoToB f Fedétov 
23. x Xa6apoacic h Habårovsk 
24. j UbiraHoB c Cyganév 
25. q 'TexoB éhov 
26. in ifiaros x Xågov 
27. ut Xpyntes q Hruqåv 
28. i, C1,e3Jt011 " S"ézdov 
29. al Pamees y Ryléev 
30. b JibBos ' L'vov 
31. 	a 3pe116ypr é lärenbärg 
32. lo TIOMeHb, IOpnfl Ci TLinién', U'rij 
33. 	si BSiTIca, .5lnTa ä i sv; x i da., 

is!., no. Vä'tkaf 
V'tka, Ä'Ita/ 
iE'lta 

Diakritiska tecken har inte helt kunnat 
undvikas. Det gäller é och g, men dessa 
bokstavstecken är betydligt vanligare än 
'och r, eftersom de förekommer i franska 

namn. Det måste dock erkännas, att y och 
å inte finns i det isländska alfabetet. Island 
följer dock det danska systemet. Som en 
kritik mot användandet av den vetenskapliga 
translittereringen även i icke-vetenskapligt 
sammanhang har anförts o!änip!igheten av 
tecknen " och '. Båda finns dock i vanliga 
tryckerier och vad det senare beträffar kan 
det möta även i ord som så'n (för sådan). 

Något överraskande kan användningen av 
tecknen w, x och q för de ryska sic, in och ut 
verka men lika väl 50n3 den som vill veta 
det rätta uttalet av t. ex. tyska, engelska eller 
franska namn, måste lära vissa regler för 
relationen mellan bokstav och ljud ("i 
franskan representerar bokstaven j ljudet 
[31" etc.), så måste det även för den ryska 
translittereringen finnas vissa motsvarande 
regler. Om man inte känner till dem och 



uttalar ett Wukovskij såsom [vukovskij] en-
ligt nordiska regler i stället för det rätta 
ryska [3ukofslij] är ju inte skadan större än 
om man skulle uttala det franska Lyon som 
[lyij]. Även när det gäller tecknen e, i, å, 
ö, ä måste den regeln ges, att de på det fone-
matiska planet i vissa positioner innebär 
fonemet j/ före resp. vokal, medan i andra 
ställningar de anger palatalisering av före-
gående konsonant. Ett translittererat Elena 
(ryska E.leHa) innebär fonematiskt jeena, 
liksom Vätka/Vcrtka och Ältaita innebär 
/atka/ resp. jjalta; Fådor och Solo'åv 
betyder f,odor/ resp. /solojov/ och Nilin, 
Il'in motsvarar /iin/ resp. /iLjin.  Det kan 
för övrigt påpekas, att återgivandet av ryskt 
,i med ö har en viss hävd i svenskan t. ex. 
KHS36 •furste' som i G. C. Cotossichins 
'Beskrifning om Muschofsche Rijkets Staat" 
(1669) i svensk språkdräkt skrivs knös. Aven 
kan införandet av å verka överraskande, enär 
man är van vid att t. ex. ett d*op återges 
med Fjodoi. Ur rysk synpunkt är dock uttalet 
[fjodor] och [fodor] lika långt från det rätta 
uttalet [f,odr]. Återigen måste man påpeka 
det inkonsekventa i de nordiska språknämn-
dernas förslag att vilja utmärka med hjälp 
av j en palataliserad konsonant framför ci, 
o och u men inte framför e och i. Enär 9 
vokaltecken och apostrof utnyttjas i den av 
recensenten föreslagna transkriptionen, råder 
det för den initierade ingen som helst tve-
kan vilka konsonanter som är palataliserade. 
Det kan observeras, att ingen accent behöver 
utsättas över ci, enär det alltid är betonat. 

Det av recensenten framförda translittere-
ringsförslaget har de fördelarna att det med-
ger fullständig reversibilitet, det behöver 
icke tillgripa digrafer, bokstavstecknen finns 
i allmänhet i nordiska tryckerier. Att det 
icke direkt kan ge upplysning om det ryska 
uttalet - utan att särskilda regler måste ges 
- är en svaghet som det delar med alla 
system. Det torde knappast ge en sämre 
approximativ uppfattning av det ryska ut-
talet än det föreslagna nordiska systemet. 

Nu skall det villigt erkännas, att det av 
recensenten föreslagna translittereringssys-
temet alltför radikalt skiljer sig från de hit-
tills kända, enär det låter vissa symboler 
(bokstäver) representera helt andra Ijudvär-
den än som man är van vid att de brukar 
göra i de nordiska språken. Det kan därför 
vara nödvändigt att göra vissa avvikelser 
från huvudprincipen att varje bokstav i  

det kyrilliska alfabetet skall återges med en 
motsvarande bokstav i det latinska alfa-
betet. Dessa avvikelser måste dock noggrant 
definieras och konsekvent tillämpas. Första 
avvikelsen: i de fall en kyrillisk bokstav re-
presenterar två fonem, återges den i den 
nordiska transkriptionen med två tecken. 
Detta gäller de kyrilliska bokstäverna e, 
, io, si, som i stavelsebörjan (hit hör även 

fallet då dessa bokstäver står efter konso-
nant plus i, eller i,) implicerar /j/ före voka-
len. Sålunda återges de ryska namnen EJIeHa, 
HosioropbeBcKoe, COs1OBbB, lOpisil, 5Lnra 
med Jelena, Novogorjevskoje, Solo vjdv, Juni, 
Jälta/Jcnita, medan Bepa, Iitop, J1IO6HMOB, 
B,ITKa återges med Vera, Födor, Lilbimov. 
Vätka/Vcc'tka. Det gäller även is efter h, 
t. ex. I4JTr,nH: Iljin. Första avvikelsen berör 
även de kyrilliska bokstäver som represen-
terar affrikatorna i, q,  Lu som mycket väl 
kan tolkas som två fonem. Sålunda återges 
ryskt i med ts t. ex. i UbiraHosi: Tsyganov. 
Det är sant, att det i vissa fall inte går att 
skilja på u och TC vid återgivandet, t. ex. 
JoHeiu<, BparcK: Donetsk och Bratsk men 
sådana fall är av mindre betydelse. 

När det gäller de övriga affrikatorna, be-
handlas de under Andra avvikelsen. Denna 
innebär: sie-ljuden i ryskan återges i den 
nordiska transkriptionen med digrafer för att 
ge den icke initierade läsaren bättre informa-
tion om uttalet. Enär den vanliga transkrip-
tionens sj (resp. zj) är olämpligt på grund 
av att j redan är upptaget för beteckning av 
jj/, föreslås att h, som är "ledigt", utnyttjas. 
ifiaTpoB, )KHJIHH återges sålunda med Shat-
roy, Zhilin. Som en konsekvens av första och 
andra avvikelserna kommer de ryska bok-
stäver som representerar övriga affrikator att 
återges på följande sätt: q, w med tsh, 
shtsh, t. ex. 4atilcoBcxllfi, 3outeisico: Tshaj-
kovskij, Zoshtshenko. 

Tredje avvikelsen. Frångående principen 
att en bokstav i det ena alfabetet blott åter-
ger en bokstav i det andra alfabetet, föreslås, 
att de ryska tecknen is och i, återges med j, 
enär det aldrig kan bli något missförstånd 
huruvida j återger de nyssnämnda ryska 
tecknen eller fonemet /j/. Konsekvent borde 
3anopoxue då återges med Zaporozhjje 
men för enkelhets skull skrivs bara ett j i 
detta fall: Zaporozhje. Skillnaden mellan is 

och saknar praktisk betydelse (i namnlistan 
har man inte kunnat finna något riktigt namn 
som innehåller i,). 

Betr. förslaget att återge det kyrilliska x 

ID] 



med q kan man överväga om icke ch eller 
kh skulle kunna tänkas. Dock innebär in-
förandet av ännu en digraf en komplikation 
utan att man därför ger bättre information 
om uttalet. Det av recensenten föreslagna 
niodiflerade transkriptionssystemet innebär 
sålunda följande korrespondenser mellan rys-
kan och nordiskan: 

Ryska Nordiska 
1. a AHHa a A'nna 
2. 6 Ba6esib b Båbelj 
3. B PocTos v Roståv 
4. r FarapisH g Gagårin 
5.11 )ioi-i d Don 
6. e EMena e/je Jeléna 
7. é Déjop, å/ Fådor, 

COJIOBbB jå Solovjåv 
8. )K )ICYKOBCKH8 zh Zhukövskij 
9. 3 30psm z Zörin 

10. ii HHJ1MH, HJIbSIH i Nilin, Iljin 
11. ä Tosscoä j Tolstöj 
12. it KupoB k Kirov 
13. ii JIeHuH 1 Lénin 
14. M MaKcHMOB m Maksimov 
15. H HHKHTHH n Nikitin 
16. o ForoJib o G6golj 
17. n HéTp p Påtr 
18. p FopbitHä r Gérjkij 
19. c Cepon s Seröv 
20. T THTOB t Titév 
21. y YJIaHoBa u Ulånova 
22. 4) (PeJIoToB f Fedötov 
23. x Xa6apoBcit q Qabårovsk 
24. tt UbiraHoB ts Tsyganöv 
25. '1 '-lexoB tsh Tshéqov 
26. ui ILlarou sh Shågov 
27. w Xpywee shtsh Qrushtshåv 
28. i, C1,e3j0B j Sjézdov 
29. bl Pbuleee y Ryléjev 
30. u Jlanoa j Ljvov 
31. s 3pea6ypr é Erenbhrg 
32. to TioMeub, fOpuä 0/ Töménj, 

jO JQ'rij 
33. si BSITXa, 5IJITa äj i sv; se/jie i da., 

jä ist., no. Vä'tka/ 
V'tka, Jä'lta/ 
J'lta 

En svaghet hos det av recensenten föreslagna 
transkriptionssystemet är naturligtvis dess 
begränsning till de nordiska språken. Huvud-
syftet var dock ett gemensamt nordiskt åter-
givningssystem och icke ett generellt. 

Som slutsummering av de nordiska språk-
nämndernas system får sägas, att dess för- 

tjänster ligger uteslutande i den omständig-
heten att det (med två undantag) är gemen-
samt för de nordiska språken. Något till-
fredsställande återgivningssystem är det dock 
icke. 

Nya böcker i nämndens 
skriftserie 

Svenskt bibelspråk 

Carl Ivar Ståhle gjorde en undersökning av 
svenskt bibelspråks utveckling för 1963 års 
bibelkommitté (publicerad i kommitténs be-
tänkande, SOU 1968: 65). Den har nu 
kommit ut separat i bokform under titeln 
Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 1900-tal 
i serien Skrifter utgivna av Nämnden för 
svensk språkvård (nr 40). Boken visar hur 
det svenska bibelspråket har påverkat och 
påverkats av den allmänna språkutveck-
lingen. 

Utgångspunkten är reforrnationsbiblarnas 
språkform, som beskrivs ingående. Därefter 
skildras försöken under senare århundra-
den att onsskriva sådant som blivit föråld-
rat. Huvudproblemet vid all nyöversättning 
av bibeln är att väga tradition mot begrip-
lighet, texttrohet mot enkelhet. Ståhle be-
skriver hur man gått till väga vid olika tid-
punkter. 

Boken avslutas med fyra parallellt upp-
ställda versioner av tionde kapitlet i Matte-
usevangeliet (ur Gustav Vasas bibel 1541, 
Provöversättningen 1780, Normalupplagan 
1883 och Gustaf V:s bibel 1917). 

Massmedierna och språket 

Massmedierna och språket av Karl-Hampus 
Dahlstedt (nr 41 i nämndens skriftserie) är 
den första sammanfattande framställningen 
på svenska av den viktiga frågan om för-
hållandet mellan språket och massmedierna. 
Dahlstedt diskuterar vad som menas med 
ett massmedium och definierar många av de 
termer som sammanhänger med detta be-
grepp. Vidare analyserar han vilka olika 
språksituationer som föreligger i radio, tv 
och tidningar och vilka krav dessa olika si-
tuationer ställer på språkformen. Han be- 



handlar särdrag och inneboende tendenser 
i massmediespråket över lag, både det i eter-
mediema och det j pressen. Även mass-
mediespråkets inverkan på det allmänna 
språkbruket diskuteras, liksom massmedier-
na och språkvården. 

1700-ta Isprosa 

Under 1700-talet utvecklades det svenska 
skriftspråket till ett mera mångsidigt ut-
trycksmedel. Svensk prosa skrevs på flera 
nya sätt. Rolf Hillman beskriver detta i 
Svensk prosastil under 1700-talet, nr 42 i 
nämndens skriftserie. Han analyserar tre 
sinsemellan mycket olika nya prosatyper: 
Dalins smidiga, ibland nästan självsvåldiga, 
journaliststil i tidningen Argus, Linnés fak-
taspäckade rapportspråk i dagböckerna från 
resorna, akademiledamöternas utmejslade 
stil j äreminnestalen. 

Språknämndernas årsskrift 

De nordiska språknämndernas gemensam-
rna periodiska skrift har fått ny utformning 
och publiceras hädanefter varje år. Det 
första numret av denna nya årsskrift har 
just kommit ut och titeln är Språk i Nor-
den 1970. Årsskrift för de nordiska språk-
nämnderna (nr 43 i nämndens skriftserie). 
Boken innehåller följande artiklar: Carl 
Ivar Ståhle, Det nordiska rättstavningsmötet 
1869 och hundra års svensk rättstavning; 
Henning Spang-Hanssen, Den retskrivnings-
mmsige udvikling i Danmark siden det nor-
diske retskrivningsmode i Stockholm 1869; 
Alf Hellevik, Utviklinga i norsk rettskriving 
etter Stockholms-motet 1869; Arnulv Sud-
mann, Nordisk språksamarbeid; Poul Linde-
gård Hjorth, Sprognvn og offentlighed. 
Erfaringer fra arbejdet i Dansk Sprognvn; 
Bertil Molde, Språkvården och massmedier-
na; Matti Sadeniensi. Finsk purism och in-
ternationalism; Carl Hani bro, Oversettelse 
og språkrokt. 

Dessutom innehåller volymen resonerande 
hibliografier över nyare arbeten av intresse 
för språkvården och listor över nya ord-
böcker och ordlistor inom skilda fack. 

En antologi 

Som nr 44 i nämndens serie utges nyåret 
1971 en antologi under titeln Studier i da-
gens svenska. Av de tretton bidrag som 
ingår i samlingen har elva tidigare publi-
cerats i Språkvård. Följande artiklar ingår 
i boken: Gösta Bergman, Främmande geo-
grafiska namn i svensk skrift; Karl-Hampus 
Dahlstedt, Svenskan och det första främ-
mande språket; Claes-Christian Elert, Ut-
talsheteckningar i svenska ordlistor, upp-
slagsverk och läroböcker; Lars Grahn, Det 
moderna tidningsspråket; Nils Hasselmo, 
Tvåspråkighet och språkkontakt; Ingemar 
Ingers, Regionalt riksspråk; Bertil Molde, 
Latinsk och svensk ordböjning, Tidningar-
nas och bokförlagens dirigering av språket, 
Uttal och samhällsroll; Carl Ivar Ståhle, 
"Mötet uppnas på sundag"; Margareta 
Westman, Läsbarhet; Gun Widmark, Är 
färsk sill god eller gott, Neka 	vägra. 

Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av 
allmänt intresse till Institutet för svensk 
språkvård eller till tidskriften. Om inget an-
nat anges har frågorna besvarats av tidskrif-
tens redaktör. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok; SAOL = 
Svenska Akademiens ordlista (9 upplagan). 

En författare skriver på ett ställe "Jag för-
sedde min kamera med en försättslins". 
Kan impei-fektfoi-men försedde godtagas? 

Imperfektformen försedde har enligt 
SAOB använts vid sidan av den långt 
vanligare formen försåg sedan slutet av 
1600-talet, särskilt när verbet förse an-
vänds i betydelsen "utrusta" o. d. For-
men försedde har använts av flera bety-
dande svenska författare, t. ex. Linné och 
Strindberg, och den används på ett par 
ställen i Vilhelm Mobergs Min svenska 
historia (1970). Ända sedan 1874 har 
SAOL tagit upp försedde som en mindre 
brukad alternatjvform. 1 SAOL 1874 
står det: "Förse någon med något (1 
denna hem, brukas stundom äfven impf. 
-sedde, t. ex. han försedde sig med allt 
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hvad han behöfde.)", och i SAOL 1950 
ger man upplysningen "ipf. försåg ngn 
gg försedde". Formen försedde nämns 
också som en sällsynt form i östergrens 
ordbok och i Illustrerad svensk ordbok. 
Formen synes dock icke vara så ovanlig 
som uppgifterna i ordböcker och ordlis-
tor kan ge vid handen, och den kan inte 
anses oriktig. 

Det finns sedan länge en tendens att 
sammansatta (eller prefigerade) starka 
verb kan få svag höjning. 1 fallet förse 
kan denna tendens ha stötts av den höga 
frekvensen av det adjektiviska perfekt-
participet försedd (t. ex. väskan var för-
sedd med lås, försedda med en riklig res-
kassa gav vi oss i väg). Ett annat fall av 
övergång till svag böjning är särskilt in-
tressant, därför att övergången har bli-
vit total. Det är verbet hushålla

'
som i 

äldre tid böjdes starkt (dvs, som hålla); 
det yngsta exemplet på stark höjning i 
SAOB är från 1740 - sedan 1 700-talet 
har hushålla haft enbart svag höjning. 
Ett tredje exempel av samma art är im-
perfektformen (fram)besvärjde, som torde 
vara relativt vanlig (även om den inte 
nämns i SAOL); i SAOB är den styrkt 
sedan 1871 (jfr också Wessén, Svensk 
språkhistoria 1, § 198). 

Intill senare tid har i lagar och författningar 
verbet besluta böjts besluta, besluter, beslöt, 
beslutit. 1 nyare lagar har man övergått till 
höjningen beslutar, beslutade, beslutat (se 
t. ex. SFS 1970, nr 215, 5 §, och nr 244, 
punkt 3 i övergångsbestämmelserna). 

Till hjälp för beslutande myndigheter och 
deras sekreterare kunde det vara av värde 
med ett klarläggande i tidskriften Språk-
vård. 

1 SAOL anges vid besluta endast att im-
perfektum är beslutade eller beslöt, och 
man hänvisar dessutom från besluta till 
sluta. 1 artikeln besluta i SAOB (artikeln 
tryckt 1905) står det bl. a.: "Under iop-
pet af 1800-talet blifva a-formerna allt 
vanligare i litteraturen med undantag för 
ipf., som ännu alltjämt vanl. (i sht i 
skrift) har formen beslöt; jfr Almqvist 347 
(1862) [härmed åsyftas Almqvists tyvärr 
aldrig fullbordade svenska ordbok], där 
det uppgifves att 'Beslöt' i dess vanliga 
het. 'brukas mera' än 'Beslutade' (tilläg- 

get, att man i refi. anv. dock hellre säger 
'beslutade sig' än 'beslöt sig', gäller åtm. 
ej numera). 1 det nu\'. språket torde pr. 
-or användas ngt mera än -er, sup. -at är 
afgjordt vanligare än -it; i p.pf. äro (se-
dan ganska långt tillbaka) de starka for-
merna i allm. mindre brukade." 

Redan i början av 1900-talet bedöm-
des alltså sup. beslutit som "avgjort ovan-
ligare" än beslutat, och har det skett nå-
gon ändring sedan dess torde den snarast 
ha inneburit att formen beslutat har 
kommit att dominera än mera, möjligen 
med undantag för vissa särskilt konser-
vativa stilarter (t. ex. lagspråk). 1 allmänt 
språkbruk är det också så att presensfor-
men beslutar är helt dominerande - den 
tendens som SAOB nämner i början av 
seklet har alltså förstärkts ytterligare. En 
vanlig höjning av besluta, kanske den 
vanligaste, är besluta, beslutar, beslöt, be-
slutat. Formen beslöt är alltså nu den 
enda allmänt brukade starka böjningsfor-
men. Den har dock mycket stark kon-
kurrens av formen beslutade. Det är in-
tressant att konstatera att SAOL ända se-
dan första upplagan 1874 har gett både 
stark och svag höjning av besluta, men 
den svaga höjningen har i SAOL alltid 
Stått i första rummet (1874 -or, -ade, 
-at, -ad eller -sluter, -slöt, -slutit, -slu-
ten). När nu beslutade blir en gängse 
form också i lagspråk, innebär det att 
verbet genomgående får svag höjning, vil-
ket knappast kan vara någon nackdel 
utan tvärtom innebär större enkelhet i 
böjningssystemet. 

Som perfekt particip används sedan 
länge (jfr citatet från SAOB ovan) den 
svaga formen beslutad i ordets vanligaste 
funktion som normalform (t. ex. "den ny-
ligen beslutade reformen"). Men dessutom 
förekommer participformen besluten i 
speciell användning, delvis väl efter tysk 
förebild, t. ex. "han var fast besluten att 
göra det". Detta participiella adjektiv be-
sluten torde f. ö. ofta uppfattas som ett i 
förhållande till besluta rätt fristående ord, 
och det torde inte kunna bidra till att öka 
livskraften hos de starka böjningsfor-
merna av besluta. (Även andra perfekt 
particip kan ju ha former som avviker 
från andra böjningsformer av verbet, 
t. ex. gången.) 

Vi anser att höjningen beslutar, beslu-
tade, beslutat är den som i första hand 
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kan rekommenderas, och detta också i 
lagspråk och annat författningsspråk. 

Kan det vara rätt att använda verbet re-
klamera i så olika betydelser som "anföra 
klagomål mot (levererad vara); efterlysa 
(förkommen postförsändelse)" och "göra 
reklam för"? 

Vi har två olika verb reklamera. Det 
äldsta är det som används i samman-
hang som "reklamera en vara" (dvs, kla-
ga över fel hos den e. d.) och "reklame-
ra ett brev" (dvs, kräva att orsakerna 
till att det inte kommit fram undersöks). 
Detta verb, som har använts i svenskan 
sedan 1600-talet, går ytterst tillbaka på 
latinets reciamare, ropa emot, protestera. 

Det andra verbet reklamera används i 
betydelsen "göra reklam för", ofta i ut-
trycket "reklamera för något". Detta verb 
är en avledning av reklam, och det äldsta 
belägget i SAOB är från 1915. På sam-
ma sätt som detta verb används också 
danskans och norskans reklamere och tys-
kans reklam jeren. 

Båda de nämnda huvudanvändningar-
na av reklamera är korrekta. Att betydel-
seskillnaderna är stora torde inte med- 
föra någon nämnvärd olägenhet 	av 
sammanhanget framgår normalt vilken 
innebörd hos ordet reklamera som det är 
fråga om. 

Är det korrekt att använda ordet förolyckas 
i betydelsen "råka ut för en olycka" (utan 
dödlig utgång)? 

1 egentlig användning (dvs. i fråga om 
verkliga olyckor) brukas verbet förolyc-
kas av gammalt (sedan slutet av 1600-
talet; ordet är f. ö. bildat efter ty. verun-
geläcken) i betydelsen "falla offer för en 
olyckshändelse, omkomma" eller (i frå-
ga om fartyg, flygplan o. d.) "lida 
skeppsbrott, förlisa, haverera, gå under" 
(jfr SAOB, F 3045). Detta är fortfaran-
de ordets viktigaste och också normala 
användning. - Ordet används emeller-
tid ibland också med den allmännare och 
försvagade innebörden "råka ut för en 
olycka" (utan att olyckan behöver vara 
av allvarligare slag). Denna användning 
av ordet ter sig mindre lämplig och tor- 

de lätt kunna leda till missförstånd om 
olyckans natur, eftersom förolyckas nor-
malt används i betydelser som "omkom- 
ma 	(genom olyckshändelse) ", "förlisa, 
gå under". 

Kan man använda juvilism som substantiv 
till adjektivet juvenil? 

Nej. En avledning av juvenil (av lat, ju-
venilis, till juvenus "ung, yngling") 
måste innehålla hela grundordet. Den 
korrekta substantivbildningen i detta 
fall är juvenilitet (jfr t. ex. senil: senilitet, 
steril: sterilitet). 

Är det korrekt att använda repetivitet som 
substantiv till repetitiv? 

Repetivitet är en olämplig bildning, även 
om den stundom förekommer. Den 
korrekta formen är repetitivitet (jfr t. ex. 
receptiv : receptivitet, primitiv : primitivi-
tet). 

Det engelska lånordet set används, utom i 
spel som tennis, i sammanhang som "ett set 
underkläder", "ett jumperset" osv. Kan 
man i stället för detta ord set använda det 
svenska ordet sätt? 

Ja, visst kan man använda ordet sätt i 
stället för set i andra sammanhang än i 
sportspråk, dvs, när det betyder "om-
gång, uppsättning, sats" o. d. "Ett sätt un-
derkläder" är god svenska, likaså "ett 
jumpersätt", "ett uniforrnssätt". Det bör 
påpekas att vi sedan ganska länge använ-
der formen sätt i ett likartat fall, nämli-
gen om tåg och vagnar, ett tågsätt, ett 
vagnsätt. 

Vad menas med att en kappa är ankella'ng? 
1 pressen har jag sett ordet användas om 
kappor som räcker ner till halva underbenet 
(dvs, om det som nu kallas "midikappor"). 

Ankel är detsamma som fotknöl, och an-
kellång betyder alltså "som är så lång 
att den går ner till ankeln". Man kan 
jämföra med ordet ankelsocka som an-
vänds om en socka som går upp till fot- 
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knölarna (eller vristen), till skillnad från 
längre sockor eller strumpor. Ordet ankel 
torde vara långt mindre vanligt än fot-
knöl, vilket kan förklara att "ankellång" 
ibland används oriktigt. 1 dagens mode-
termer är en ankellång kappa rätteligen 
detsamma som en maxikappa. 

Att sänka olika slag av avfall i havet kallas 
numera ofta att "dumpa" avfallet. Är dum-
ping eller dumpning den bästa substantiv-
formen till verbet dumpa? 

Som handelsterm har dumping rätt lång 
hävd i svenskan (sedan början av 1900-
talet), och detta ord dumping är ett di-
rekt lån från engelskan. Till det har bil-
dats ett verb dumpa (äldsta belägg i 
SAOB 1909). Sedan har till detta ord 
dumpa också bildats den med svenska 
ordbildningsprinciper överensstämmande 
substantivformen dumpning, en form som 
dock är ganska ovanlig när det gäller 
handel o. d. 

Det verb dumpa som används i bety-
delser som "lossa", "stjälpa ut" o. d. 
skulle kunna betraktas som samma verb 
som det tidigare nämnda dumpa men är 
egentligen ett senare lån (troligen från 
1950-talet) från eng. dump (vilket f. ö. 
i sin tur kan vara ett lån från ett nor-
diskt språk). Till detta nu rätt vanliga 
verb dumpa är det naturliga svenska ver-
balsubstantivet dumpning (uttalat med 
grav accent; märk att formen dumping 
avslöjar sin karaktär av "främmande ord" 
genom att den uttalas med akut accent). 

Substantivet dum per (med pluralen 
dumprar) om "motordrivet fordon med 
transporterande funktion och med lastut-
rymmet i regel utformat som ett tömnings-
bart lastkar" (TNC-Aktuellt 1965: 5) är 
ett lån från engelskans dumper, bildat till 
verbet dump. 

Är soli, solo eller solon den lämpligaste plu-
ralforrnen till solo? 

Solon är den lämpligaste formen (den 
anförs också i första rummet i SAOL), 
därför att man då får samma höjning som 
för andra tvåstaviga neutra på svagtonig 
vokal (jfr också Språkvård 1970: 1, s. 
5-6 om typen schema). Formen soli an- 

vänds stundom i musikaliskt fackspråk, 
men den formen är sämre av två skäl: 
dels stämmer den inte med svenskans nor-
mala system för pluralbildning och är 
därför svårhanterlig för många, dels kan 
man inte gärna lägga ändelse för bestämd 
form till denna form (en form "solina" fö-
rekommer knappast). Formen solo som 
pluralis tillhör inte svenskt riksspråk; den 
kan däremot förekomma som en provin-
siell sydsvensk form (jämförbar med plu-
ralen "två äpple"). Bestämd form plura-
lis av solo är solona. 

Som solo höjs också t. ex. tempo och 
konto, dvs, med pluralerna tempon, kon-
ton (pluralerna tempi, konti är helt fack-
språkliga och torde bli allt ovanligare). 

Är det riktigt att använda ett uttryck som 
"en välkänd brottsling"? Innebär inte "väl" 
i ordet "välkänd" alltid beröm? 

Ordet välkänd har inte någon berömman-
de eller positiv innebörd, utan det bety-
der "som man känner väl, allmänt känd". 
Det är liktydigt med välbekant. Både väl-
känd och välbekant är ganska neutra-
la ord (kanske något starkare än de enk-
la känd och bekant), och de kan använ-
das om personer och saker man tycker 
både bra och illa om. Att välkänd ibland 
misstolkas (vilket flera frågor till Institu-
tet för svensk språkvård visar) torde be-
ro på att de flesta sammansättningar med 
väl- har en positiv eller berömmande in-
nebörd, t. ex. väldoftande, välfrejdad, väl-
meriterad, välutbildad. 
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