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Tionde upplagan av 
Svenska Akademiens 
ordlista 
Av Sture Allén 

Ett år före hundraårsminnet av första upp-
lagans utgivning kommer Svenska Akade-
miens ordlista över svenska språket (SAOL) 
i sin tionde upplaga. Lindrigt talat har ord-
listan under de gångna åren spelat en fram-
trädande roll på riksspråkets ordscen. Se-
dan sjätte upplagan 1889 är den officiell 
norm för stavningen i skolorna. 1 vidare be-
märkelse fungerar den som rikslikare för 
språkbrukarna när det gäller såväl uttal och 
böjning som stavning. Det är sålunda en 
bok som har stor auktoritet och som måste 
motsvara stora krav. Jag skall här ge en 
ganska utförlig resonerande presentation av 
den nya upplagan. 

Ordförråd 

Ordlistor speglar i större eller mindre grad 
de språksamfund som de hänför sig till. 
SAOL har speglat allt vidare sektorer: de 
senare upplagorna är mångdubbelt större 
än de tidigare. Från nionde till tionde upp-
lagan har omfånget emellertid inte ökats. 
Det ligger kvar i storleksordningen 150 000 
ord. Man har enligt inledningen berett nya 
ord plats genom att stryka föråldrade ord 
och en mängd sammansättningar och ge-
nom att gallra bland facktermer och främ-
mande ord (man har dessutom ökat spalt-
längden med några rader). Härigenom har 
man också fått ökat utrymme för vardag-
liga och regionala ord och för betydelseför-
klaringar. 

Det är viktigt att understryka det som 
redan har framgått, nämligen att ordlistan 
är ett urval ur den principiellt gränslösa 
ordmängd som står oss till buds. 1 inled-
ningen betecknas SAOL med korrekt för-
siktighet som en fyllig exempelsamling. Låt 
oss genom ett på måfå valt exempel se hur 
urvalet denna gång har fungerat i förhål-
lande till föregående upplaga. Exemplet ut-
görs av ett uppslag i den nya upplagan: 
sidorna 222-223 (kavitet—kjortelvälde). 

Om vi först bortser från sammansätt-
ningarna, finner vi att följande ord har till- 

kommit: kelig, kem- (i kemtvätt osv.), 
kemomat, kenyan, keso 'ostmassa', ketchup, 
kiasm 'korsställning', kibbutz, kick (i uttryc-
ket på ett litet kick), kicka 'liten flicka', 
kinematografi 'filmteknik', kinotek 'filmsam-
ung', kirra 'ordna' och kittlare. Exemplet 
tycks ge en rätt god bild. Vi finner bland 
annat representanter för nya begrepp 
(kemomat m. fl.), nationalitetsord (kenyan) 
och vardagliga ord (kicka m. fl.). Morfolo-
giskt sett finner vi de nu så aktuella ord-
leden kem- och -(o)tek företrädda. (1 förbi-
gående sagt har på sistone bland många 
andra klippotek och byxotek skådats.) 

Strukna i tionde upplagan är betydligt 
färre ord: KFUK-are, KFUM-are och km-
dergarten. Av dessa har väl kindergarten 
konkurrerats ut av lekskola, som för övrigt 
fanns med också i förra upplagan. 

Bland de ord som står kvar är åtskilliga 
av klart speciell karaktär. Exempel är kediv 
'egyptisk vicekonung' (en historisk term), 
kefir 'kaukasisk jäst mjölk', keliin 'ett slags 
österländsk matta eller bonad' och kerref-
fekt 'ett optiskt fenomen' (en fysisk term). 

Det finns anledning att också jämföra 
det lilla ordlistestycket med motsvarande 
parti i Nusvensk frekvensordbok (NFO). 
Detta lexikon representerar ju en djupex-
cerpering av en miljon ord. Bortsett från 
en rad namn och utländska ord förekommer 
där fem osammansatta ord som inte finns 
med i den nya upplagan av SAOL. De är 
kentsk (i fågelnamnet kentska tärnor), 
khoreut '(kor)dansare', kissa, kiton 'forngre-
kisk (under)klädnad' och kitsch 'okonstnär-
hg smörja'. Inget av orden är väl egentli-
gen mer exotiskt än den kaukasiska jästa 
mjölkens beteckning, men jag vill inte göra 
gällande att alla fem borde ha varit med. 
Ken tsk är emellertid inte bara fågelord och 
kunde gott försvara en plats. Kitsch är 
ungefär jämförbart med det medtagna 
bosch. Restriktiviteten mot en viss ordsfär 
borde knappast ha behövt drabba det oför-
arghiga verbet kissa. 

Av sammansättningar har det faktiskt 
tillkommit 35 och fallit bort nästan precis 
lika många (siffran beror något lite på hur 
man räknar). Det skulle tyda på att ex-
emplet inte är representativt i detta avse-
ende, eftersom man enligt inledningen har 
gjort en kraftig reduktion. Lika fullt är det 
naturligtvis av intresse att se på vad som 
har skett. Nytillkomna är kedjeband, -byte, 
-effekt, -fånge, -företag, -hus, -index, -krock, 
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-rökare, -spelare, -varuhus, kejsarkult, hel-
sjuk, kembar, -toalett, -tvätt, -tvätta, -tvätt-
;nedel, keiniingenjör, hem ikaliebeständig, 
kemoterapeutisk, keramikugn, kerrcell, Lik-
hostepidemi, kilrem, kilohertz, -kem, -pond, 
kimonoskärning, kioskägare, kiseldiod, -plast, 
kissemåns, kittelflickare och kjortelsäck. En 
del av dem är välmotiverade, t. ex. kilrein 
och kilohertz, men frågan är om huvudde-
len hade behövt tas upp. Argumenten för 
utmönstring - och de borde också gälla 
som spärr för intagning - har nämligen 
varit, "att sammansättningen har bedömts 
som självklar och därmed som oväsentlig 
eller att sammansättningens betydelsesfär är 
tillgodosedd genom närstående, etymolo-
giskt samhörig sammansättningsled". Be-
trakta mot denna bakgrund exempelvis ked-
jebyte, kejsarkult och kioskägare. Också av 
andra skäl kan man undra över kjortelsäck, 
som betecknas som både ålderdomligt och 
provinsiellt när det nu införs. 

Utgångna sammansättningar: Led jernät-
ning, -räkning, kejsartiden, -vansinne, kemi-
prof essur, kemikaliehandel, kikarrum, -sta-
tio, -ställ, kikhostpatient, -serum, kilbens-
håla, kilskriftsurkund, kilvad, killes pelare, 
kilosäck, kilometerhög, kiinonoklädd, kim-
röksfabrik, kinaman, kinavin, kindergarten-
arbete, -lärarinna, -seminarium, kinemato-
graf bild, -kamera, kinesögon, kioskhandla-
re, kirunabo, kirurgkongress, kiselsyrad, kist-
handtag, kittelbotten, -lock, kjolhåilare, 
-udd. Inget av dessa ord förefaller lämna 
något större tomrum efter sig utom möjli-
gen kejsartiden, som ju har en pregnant 
betydelse. När det gäller kirunabo är att 
märka, att regelbundna bo-bildningar till 
stadsnamn har utgått principiellt. 

NFO redovisar på motsvarande ställe ett 
30-tal sammansättningar utöver dem som 
upptas i tionde upplagan av SAOL. Dit hör 
just kejsartid. Dit hör bland andra också 
kilklack och kiloineterkostnad, som borde 
ha slagit ut många av dem som ordlistan 
har med. Dit hör vidare flera sammansätt-
ningar med kines-, som helt saknas i ord-
listan. 

1 inledningen framhålls det särskilt, att 
ofullständigheten i ordförrådet blir påtagli-
gast när det gäller terminologin på olika 
fackområden. För att se hur det förhåller 
sig på en konkret punkt i det avseendet 
har jag gått igenom en rad kuranta termer 
på databehandlingens område. Jag har inte 
blivit utan fångst (termerna ges här utan  

betydelseförklaringar): alfanumerisk, al-
goritm, allokcra, bildskärin, binär, buffra, 
datamaskin, dator, digital, kom patibel, 
kringutrustning, kärnminne, inikrosekund, 
min idator, nanosekund, operativsystem, rad-
skrivare, realtid, uppdatera, virtuell. Ett 
par av dessa termer (binär, virtuell) an-
vänds även utanför datatekniken och fanns 
med redan i förra upplagan. 

Bland termer som saknas i ordlistan är 
access, assemblering, avkoda, back-up, byte 
(uttalat [bajt]), centralenhet, databas, da-
taskärm, dekrement, flödespian, hårdvara, 
indata, inkoda, inkrement, input, interak-
tio, kurvritare, lo(o)p, maskinvara, milli-
sekund, mjukvara, modern, off-line, oktal, 
on-line, output, plotter, processor, program-
vara, satsvis, styrenhet, subrutin, textskärm, 
tidsdelning, utdata. 

Ett allmänt intryck vid genomgången 
var, att det var svårt att gissa rätt när man 
försökte förutsäga, om ett ord skulle vara 
medtaget i ordlistan eller ej. Förhållandevis 
speciella termer som kärnminne och realtid 
finns där mien inte allmänna termer som 
maskinvara (hårdvara) och programvara 
(mjukvara), input (indata) och outjsut 
(utdata). Frågan är om det inte är ord av 
denna senare typ som i första hand bör tas 
upp. Konsultationer med specialister på oli-
ka fackområden skulle vara en styrka. 

Stavning 

Några stora förändringar görs inte i stav-
ningen, däremot rätt många små. Vi finner 
en viss övergång från ä- till e-stavningar 
och från o- till å-stavningar. Nionde uppla-
gan hade exempelvis lättra el. lettra, späns, 
tender el. tänder 'kolvagn' och verst el. värst 
'rysk mil'. Tionde upplagan har lettra äv. 
lättra, späns el. spens, tender respektive 
verst. Nionde upplagan hade vidare bland 
annat brock el. bråck, kora, molla, spont, 
voff la el. våff la och volm el. vålm. Tionde 
upplagan har bråck el. brock, kora el. kåra, 
målla el. molla, spont el. spånt, våffla el. 
voff la respektive vålm el. volm. 

Frågan om försvenskningar eller inte i 
stavningen är svår och alltid aktuell. Vi 
finner tendenser åt båda hållen i ordlistan. 
C-formerna sätts främst igen i cansouf lera 
osv, och ou-formerna i boulevard osv. (dock 
inte i budoar). 1 de båda exempelfallen har 
NFO någon övervikt för k-formerna och 



klar övervikt för ou-formerna. Alternativ 
Sons rendevu för rendezvous försvinner. 
Vieizerschnilze1 slår ut vinersnzisel (men 

velipapp står kvar framför welipapp). 
Å andra sidan får vi alternativ dubbel-

teckning i bagg, foxtrott, jett, pickupp, popp, 
pubh, smogg (men inte i set och inte i t. ex. 
keichup). Vi får också former som jos, 
musik-al, spreja, teja och tajma. Manikur 
el. manikyr har blivit manikyr el. manikur 
(men pedikur el. pedikyr står kvar i denna 
ordning). 

Relationen till uttalet är också en stän-
dig diskussionspunkt. Flera av de exempel 
jag har givit visar på en anpassning efter 
uttalet. Ett annat fall är fem' som alternativ 
till TF och tv. 

Uttal 

När det gäller uttalsuppgifterna berörs i 
första hand två ganska stora ordgrupper, 
orden på betonat -ans och -ant. Principen 
anges så, att orden på -ans får alternativt 
n-uttal och orden på -ant n-uttal i första 
hand, ng-uttal i andra. På dessa punkter 
har emellertid oredan blivit stor. Ans-orden 
har som det vill synas på ganska tillfälliga 
grunder i själva verket fördelats på alla 
(le fyra olika möjligheterna: allians, renäs-
sans osv, får bara (-angs'), kverulans, sub-
stans osv, bara (-and), balans, distans osv. 
får (-angs' el. -ans') och instans, vakans 
osv. (-ans' el. -angs'). På motsvarande sätt 
får militant, vigilant osv, bara (-ant'), frap-
pant, intressant osv. (-ant' el. -angt') och 
genant, nonclsalant osv. (-angt' el. -ant'). 
Särskilt påfallande är sådana iakttagelser 
som att tolerans får (-angs' el. -ans') men 
intolerans (-ans' el. -angs'), assonans bara 
(-angs') men dissonans (-angs' el. -ans'). 
Inte minst dessa fall antyder att det inte 
är fråga om något systematiskt försök att 
från ord till ord återge det faktiskt före-
kommande uttalet. 

Ett par andra drag kan urskiljas. Ett 
närmande till stavningen finner man i ord-
typen city, hobby osv., som får alternativen 
(-i el. -y) ; för jury anges till och med (-y 
äv. -i). Ett tydligt exempel på skriftenligt 
uttal är sensmoral, som nu i första hand 
får den bokstavstrogna uttalsuppgiften 
(sensnsora'l). 

Ett närmande till engelskt uttal av en del 
ord kan man också konstatera. Där guide  

tidigare hade (gäjd el. gajd) ges nu (gajd). 
För steeplechase har uttalet ändrats från 
(sti'pcltjes) till (sti'pcltjejs), för bacon från 
(bä'ken) till (bej'ken) osv. 

Böj n ing 

På ordböjningen har man kopplat en rad 
ganska kraftiga grepp. Det skall bli intres-
sant att se vad de kommer att leda till. 
Jag skall kommentera några av dem. Ge-
nomgående gäller det interferensproblem, 
där alltså andra vokabulärsystem är inblan-
dade (främst det engelska och de klas-
siska). 

Pluraländelsen -s tränger på bland an-
nat i typerna bais jo och speaker. Den för-
ra typen behandlades heterogent i nionde 
upplagan: jojoar, banjoer el. bon jos, torna-
dos el. tornader, studior el. studios osv. 
NFO har mycket riktigt belägg på både 
studior(na) och studios. Nu gör man en 
stor satsning på -r: jojor, banjor, tornador, 
studior, desperador, geckor, korsor, radior 
osv. Ändelsen -s är alltså borta, men full 
enhetlighet har man inte siktat på; det he-
ter exempelvis faraoner, impres(s)arier, tor-
ser el. torsor, cellor el. cdli och cembalor 
äv. ceinbali. Som inhemska förebilder till 
r-pluralen framstår fall som vallinor, utsa-
gor, nabor och kanske hustrur. 

På liknande sätt gör man med typen 
speaker. Nionde upplagan hade i pluralis 
speaker el. speakers, tionde upplagan har 
speakrar äv. speaker. Till den grupp som 
nu går som speaker med alternativa plural-
former hör bestseller, folder, globetrotter, 
outsider, tanker etc. Till en annan grupp 
som bara får am-form förs blazer, blunder, 
gangster, spinnaker, vajer etc. Till en tred-
je grupp med oböjd pluralform förs copy-
writer, designer, manager, partner, starter 
etc. Också lån från tyskan ansluter sig till 
mönstret och får pluralformer som besser-
wissrar äv. besserwisser, schlager el. schlag-
rar, strebrar respektive rottweiler. 1 NFO 
dominerar s-former: bestsellers, gangsters 
(även gangstrar), partners, tankers osv. 

Det kan kanske nämnas att pluraländel-
sen -s inte är helt försvunnen ur ordhistan. 
Ord som har den kvar är exempelvis cli» 
pluralis clips, paria pluralis parior el. pa-
rias, spaniel pluralis spaniels och de som 
tillhör typen cornflokes, jeans, shorts osv. 

Tre besvärliga ordgrupper inom den klas- 



siska sfären är de som representeras av 
centrum, narkotika och tema. Orden på 
-um behandlas enligt principen att bestämd 
form singularis på -umet och obestämd 
form pluralis på -um ställs först bland al-
ternativa former. För just centrum anges 
centrumet el. centret el. centrum respekti-
ve centrum el. centrer el. centra, för exem-
pelvis plenum anges plenumet el. plenum 
respektive plenum el. plena. Detta tycker 
jag är en naturlig väg att gå, och den 
kan gås längre än vad som nu har skett. 
Ser vi till pluralerna, finner vi fortfarande 
exempelvis under fluidum pluralis fluider 
äv. fluida, under memorandum pluralis me-
moranda, under serum pluralis sera äv. 
serum och under spektrum pluralis spektrer 
el. spektra. 

1 gruppen narkotika gäller frågan fram-
för allt erkännandet av en bestämd singu-
larform på -n. 1 nionde upplagan var kon-
tentan och spirituosan etablerade och rekvi-
sitan angiven som ett andrahandsalternativ. 
Tionde upplagan behandlar dessa tre fall 
på samma sätt och godtar därutöver som 
andrahandsalternativ narkotikan och peti-
tan. Detta ser jag också som ett steg i rätt 
riktning. 

Problemet i gruppen tema är pluralfor-
men. Föregående upplaga hade enbart den 
inhemska formen i fallen komman och 
scheman. Däremot gavs med alternativ 
stigman äv. stigmata och teman äv. temata. 
Under trauma gavs ingen pluralform och 
lemma fanns inte med. Tionde upplagan 
ger enbart n-form i alla orden utom stigma, 
som behåller sina alternativ. Tendensen är 
alltså densamma som 1 de båda föregående 
grupperna. NFO har belagt schemata, te-
man och temata. 

Innan jag lämnar böjningsformerna vill 
jag dra en lans för den bestämda formen 
proffset. Nionde och tionde upplagorna ger 
samstämmigt proffsen med pluralis proffs. 
Språkbrukets kuranta form är emellertid 
enligt min erfarenhet proffset. Ordet faller 
in i samma kategori som bland andra fånet 
och alla råd-orden: arkivrådet, biblioteks-
rådet (ej medtaget i SAOL), departements-
rådet, kommunalrådet, lagrådet, statsrådet 
osv. 

Redigering 

Det är självfallet ett mycket stort arbete 

att revidera en så omfattande ordlista som 
SAOL. Brister i den redaktionella bear-
betningen kan lätt uppkomma, i synner-
het om man inte förfogar över rationella 
hjälpmedel. Med tanke på ordlistans vikti-
ga funktion är det samtidigt betydelsefullt, 
att den är förebildlig också i tekniskt lexi-
kografiskt avseende. 

När jag har gått igenom ordlistan har 
jag antecknat ett antal tekniska brister, 
som jag anser mig böra exemplifiera i detta 
sammanhang. Dubbel bokföring har ordet 
courtage/kurtage fått. De båda variantfor-
merna inleder var sin fullständiga artikel. 
Enligt ordlistans principer skall den senare 
artikeln utbytas mot en hänvisning: kurtage 
se courtage. Ett annat av stickorden är fel-
tryckt: bookmaker har blivit bokkmaker. 
Här kan också två andra tryckfel nämnas: 
den första uttalsuppgiften under annons 
saknar tryckaccent och bruklighetsuppgif-
ten under klarligen skall vara åld., inte ald. 

När det gäller uttalet skall jag peka på 
ytterligare några saker. En hänger samman 
med problemen kring orden på -ans och 
-ant. 1 inledningen ges kondoleans som ex-
empel på ord som har fått alternativt fl-ut-
tal. 1 ordlistan förekonimer emellertid bara 
uttalet (-angs'). Inkonsekvens i uttalsupp-
gifterna visar exempelvis de parallella or-
den irakier och iranier, som har fått (-a'-) 
respektive (-a'n-). 

Fastän irakier och iranier har identisk 
böjning, redovisas de oenhetligt också på 
den punkten. Det ena får lodstreck, upp-
repningstecken framför bestämda artikeln 
och pluraländelse, det andra får inget lod-
streck, divis framför bestämda artikeln och 
streck i pluralis: irakier .-.'n -ier respektive 
iranier -ss -. Andra exempel på vacklande 
användning av lodstreck är partner '-'n -er 
respektive manager -n - och tornado -on 
-or respektive desperado -ss -r. 

Hänvisningar är betydelsefulla i en ord-
lista, och SAOL har en hel del sådana. 
Olika typer av fel och inkonsekvenser fö-
rekommer också. Från miljard och miljon 
hänvisas till milliard respektive million, 
men det finns ingen hänvisning från biljon 
till billion. Det borde exempelvis också ha 
funnits hänvisningar från räls till räl och 
från tidsrymd till tidrymd. Variantforrnen 
resymé till resumé har utgått i den nya upp-
lagan, men kvar står raden resymé se re-
sumé, som alltså har blivit en tom hänvis-
ning. 



Allmänna synpunkter 

Till skillnad från de allra flesta böcker, 
och i varje fall vetenskapliga arbeten, är 
ordlistan anonym. Titeln Svenska Akade-
miens ordlista innebär ju inte att Svenska 
Akademien har skrivit den. jag tycker det 
vore riktigast att ange, vilka som har ut-
arbetat manuskriptet (och vilka som i öv-
rigt har bidragit med insatser av olika slag). 
Som jämförelse kan nämnas, att detta sker 
i Svenska Akademiens Ordbok över svens-
ka språket (SAOB). 

En annan vedertagen princip som ord-
listan inte ansluter sig till är den att ange 
vilket material som arbetet bygger på. Det 
skulle vara av betydelse att bland annat få 
veta hur materialet har insamlats, vilka 
texttyper som har beaktats, vilket omfång 
materialet har och vilken period det spän-
ner över. 

En teoretisk fråga av stor vikt gör sig 
också påmind. Vad det gäller är ordlistans 
inriktning. Syftet anges i inledningen vara 
"att förteckna ett i allmänt språkbruk 
gångbart ordförråd". Formuleringen inne-
bär en beskrivande uppgift: att ta reda på 
vilka ord som främst utnyttjas i språksam-
fundet och redovisa dem så som de an-
vänds. Om detta syfte hade genomförts, 
skulle man säkerligen inte ha tagit upp 
exempelvis ett ord som kjortelsäck eller en 
piuralform som jojor. Att enheterna finns 
med beror på att ordlistan också har ett 
korsande syfte, nämligen att förteckna ting 
som "kan anbefallas till allmännare bruk". 
Detta är en föreskrivande uppgift. 

1 denna motsättning mellan en deskrip-
tiv redovisning av bruket och en normativ 
strävan att påverka bruket ligger det teore-
tiska grundprobiemet. Man kan avläsa en 
av konsekvenserna däri, att ordlistan som 
nämnt rör sig både i riktning mot och i 
riktning från försvenskningar. En närmare 
diskussion av syftet och principerna för 
normeringen skulle vara värdefull. En så-
dan skulle också underlätta för användar-
na att ta ställning till nyheter som dyker 
upp i språkbruket mellan upplagorna. 

Tidsavståndet mellan de olika upplagor-
na var i början ganska litet. Under perio-
dess 1874-1889 kom sex upplagor. Dc 
fyra följande markeras av åren 1900, 1923, 
1950 och 1973. Den första tidens takt med 
några få år mellan upplagorna skulle vara 
alltför hög i nuläget för en bok av SAOL:s  

typ. Den nuvarande takten med omkring 
25 års mellanrum är å andra sidan i lägs-
ta laget med tanke på den stora rörlig-
heten i ordförrådet. Någonstans mitt emel-
ian borde kunna vara lagom. 

Ytterligare en sak som gäller relationen 
mellan de olika upplagorna är av princi-
piellt intresse. jag har framför mig två 
exemplar av nionde upplagan, det ena 
tryckt 1950, det andra 1965. Vill jag nu 
ta reda på om orden motorväg och polio 
finns med i nionde upplagan, blir svaret 
nej om jag slår i årgång 1950 men ja om 
jag slår i årgång 1965. Det görs alltså 
ändringar inom ramen för en och samma 
upplaga, och därom sägs ingenting i den 
inledande texten. Att göra ändringar av 
detta slag kan i och för sig vara motiverat. 
Det vore emellertid önskvärt att de redovi-
sades genom en notis i anslutning till in-
ledningen. 

En känd svårighet för alla som slår i ord-
listan är sorteringsordningen. Huvudprin-
cipen är alfabetisk ordning. Från denna 
princip undantas sammansättningar, som 
bokförs under de ord som bildar förled. 
Härigenom får begreppet alfabetisk ord-
ning en flertydighet, som bland annat på-
verkar tolkningen av anvisningen att avled-
ningar står på sina alfabetiska platser. 

1 själva verket kan man urskilja flera 
olika typer av alfabetiska serier i ordlistan. 
Högst rang har de artikelinledande huvud-
stickorden, som bildar en strikt alfabetisk 
följd: klar, klara, klarinett, klarligen, klar-
ning (för att ta ett exempel från sidan 
224). Därnäst kommer en utvidgad serie 
som inbegriper vissa bistickord inuti artik-
larna (med eventuella avledningar): klar, 
klara, klarera, klarhet, klarinett, klarinettist, 
klarligen, klarna, klarning. 1 denna utvidga-
de serie är så ett antal slutna serier in-
sprängda: klar - klarögdhet, klara - klar-
skinn, klarhet - klarhetskrao, klarinett - 
klarinettspelning. Härigenom kommer ex-
empelvis klarmedel före klarera, klarhet, 
klarinett etc, och efter klarsynt, klarögd 
etc. Den förvirring som lätt uppstår är en-
ligt min mening en nackdel av större for-
mat än den fördel det innebär att hålla 
sammansättningar samlade. 

Att märka är vidare att ordbildnings-
systematiken bara gäller just sammansätt-
ningarna. Avledningarna placeras i vad 
jag har kallat den utvidgade alfabetiska 
serien. 1 exemplet kommer därför klarhet, 



som är bildat av adjektivet klar, inte i den 
artikel som har klar som huvudstickord 
utan i den som inleds av verbet klara. Det-
ta morfologiska hälftenbruk tror jag också 
ger upphov till svårigheter och missför-
stånd. 

SAOL har framställts utan hjälp av da-
tabehandling. Man kan emellertid vinna 
väsentliga fördelar i flera avseenden ge-
nom att ta metoder från detta område i 
sin tjänst. En datamaskinell bearbetning 
av verkligt stora textmängder ökar bland 
annat säkerheten i urvalet av ord och be-
dömningen av stavningsvarianter och böj-
ningsformer. En datorbaserad framställning 
av själva ordlistan kan bland annat elimi-
nera skönhetsfläckar av typen inkonsekven-
ser, ton-una och uteblivna hänvisningar osv. 
Redan en finalalfabetisk (haklängesordnad) 
sortering av ordlistan före tryckningen ger 
utmärkta möjligheter att öka konsekvensen 
(själv har jag vid min genomgång av ord-
listan haft stor hjälp av det finalalfabetiska 
lexikonet i NFO 2). En mycket smidig upp-
datering av ordlistan blir också möjlig. 

Min slutsynpunkt är att tionde upplagan 
av Svenska Akademiens ordlista är en god 
bok som kan förbättras. När det gäller en 
riksangelägenhet som denna bör det vara 
möjligt att finna en form för ändamålsenlig 
samverkan mellan olika krafter. 

Språk i Norden 1973 
En ny volym av de nordiska språknämnder-
nas gemensamma årsskrift har utgivits hös-
ten 1973. Den heter Språk i Norden 1973 
(nr 49 i nämndens skriftserie 133 s., ca-
pris 17: 65 inkl. moms). 

Årets volym inleds liksom sina föregånga-
re med redogörelser för de olika näxnndernas 
verksamhet och för deras samarbete. Grann-
språksundervisningen i norska och svenska 
skolor behandlas i två uppsatser av Manus 
Sandvei (Norge) och Evert Ullstad (Sve-
rige). Gorgus Goward redogör för Norsk 
språknemnds förändrade organisation och 
dess ändring till Norsk språkråd. 1 tre artik-
lar av Allan Karker (Danmark), Alf Helle-
vik (Norge) och Bertil Molde (Sverige) be-
handlas lagspråk och förvaltningsspråk i de 
nordiska länderna och språknämndernas 
möjligheter att bidra till en modernisering 
och effektivering av dessa språkformer. 

Stort utrymme i årsskriften upptas av en 
dansk-norsk-svensk-finsk lista över namn på 
stater samt nationalitetssubstantjv och na-
tionalitetsadjektiv. En sådan nordisk lista 
publicerades redan 1961, men denna gamla 
lista är nu i väsentliga avseenden föråldrad, 
främst naturligtvis på grund av tillkomsten 
av många nya stater. 1 den nya listan finns 
t. ex. den helt nya självständiga staten Ba-
liamas upptagen, med nationalitetsordet ba-
haman och bahainansk. Denna lista har 
också utgivits separat och kan köpas direkt 
från Nämnden för svensk språkvård (post-
giro 19 7475-7) för 6 kr. (inkl. moms). 

Årsskriftcri avslutas med översikter över 
nyare norsk och svensk litteratur av intresse 
för språkvården samt med förteckningar 
över nyare ordböcker och ordlistor på dans-
ka, norska och svenska. 



Officiell fransk inställ-
ning till engelska lånord 

Av Gustaf Holnsér 

Det är ett välkänt faktum att fransmannen i 
gemen är utomordentligt intresserad av sitt 
eget språk. Språkvårdsfrågor stöts och blöts 
i alla möjliga sammanhang och lätt räkna-
de är de fransmän som inte med liv och 
lust tar del i debatten om vad det eller det 
bör heta på ren och klingande franska. 
För den som är intresserad av en smula his-
torieskrivning i ämnet kan rekommenderas 
Sverker Bengtssons doktorsavhandling "La 
défense organisée de la langue frangaise. 
Etude sur l'activité de quelques organismes 
qui depuis 1937 ont pris pour tåche de 
veillcr å la correction et å la pureté de la 
langue frangaise", Uppsala 1968 (Studia 
Romanica Upsaliensia 4). 

1 början på detta år kunde man i den 
franska tidningen Le Monde läsa följande 
rubrik: "Un bonnet tricolore au diction-
naire. Le gouvernement francise les mots 
tcchniques". Den artikel som sedan följer 
börjar med det kampglada utropet "Echec 
au franglais!" Det är, säger man, Le journal 
officiel de la République franaise som gått 
till offensiv. 1 dess nummer av den 18 
januari 1973 kan man nämligen ta del 
av en förordning, som är daterad den 12 
januari och som tar sikte på berikandet av 
det franska ordförrådet - "l'enrichissement 
du vocabulaire". Förordningen, eller rättare 
sagt förordningarna, de s. k. "arrtés", kun-
gör att den officiella användningen av ett 
antal ord med anglosaxiskt ursprung an-
tingen helt bannlyses eller också avrådes. 

Om nu den nyss citerade rubrikens 
"bonnet tricolore" kommer oss att tänka på 
revolution, måste vi ändå tillstå att det i 
så fall är fråga om en ganska oskyldig så-
dan. Ukasen drabbar nämligen - nästan 
helt 	det professionellt vetenskapliga och 
tekniska språket, medan "le langage cou-
rant" blott i ringa mån ruskas om. Låt oss 
nu ta en titt på de trots allt uppseendeväc-
kande aktstycken som våra "arrtés" onek-
ligen utgör. 

Vi kan till en början konstatera att antalet 
"arrtés" är 6: 
1. Enrichissement du vocabulaire de l'au-

diovisuel (52 uppslagsord), 

Enrichissement du vocabulaire de båti-
ment, des travaux publics et de l'urba-
nisme (46 ord), 
Enrichissement du vocabulaire nucléaire 
(57 ord), 
Enrichissement du vocabulaire pétrolier 
(67 ord), 
Enrichissement du vocabulaire des tech-
niques spatiales (218 ord), 
Enrichissement du vocabulaire des trans-
ports (57 ord). 

Vi kan sålunda notera en kvantitativt sett 
ganska jämn fördelning på de olika områ-
dena, om vi undantar det rymdtekniska fäl-
tet, där antalet ord är drygt tre gånger så 
stort som maximiantalet för något av de 
övriga områdena. 

Som jag redan antytt, tar de aktuella för-
ordningarna upp två typer av ord, dels ord 
vilkas användning anges som obligatorisk 
i officiella sammanhang, dels ord vilkas bruk 
rekommenderas. Varje "arrété" innehåller 
på så sätt två förteckningar, av vilka för-
teckning nr 1 presenterar de obligatoriska 
orden och förteckning nr 2 de rekommen- 
derade. Omfattningen de 	olika förteck- 
ningarna emellan varierar från "arrété" 
till "arrété". 1 några fall är förteckning nr 
1 mer omfattande, i andra fall är förhål-
landet det motsatta. 

De olika "arrétés" är undertecknade av 
cheferna för berörda departement, t. ex. "le 
ministre du développement industriel et 
scientifique", "le ministre des transports" 
etc. Av speciellt intresse är att samtliga 
"arrétés" utan hänsyn till departementstill-
hörighet är kontrasignerade av "le ministre 
de l'éducation nationale". Detta måste, så-
vitt jag förstår, innebära ett åläggande från 
högsta ansvariga instans att använda de 
berörda orden och termerna i undervis-
ningen. 

Orden i förteckning nr 1 skall alltså obli-
gatoriskt användas av administration och 
förvaltning. Man säger att "ces substituts 
seront obligatoirement utilisés". De ord som 
på detta sätt anges som obligatoriska har 
förts in i den aktuella förteckningen genom 
arbete i diverse "commissions ministérielles 
de terminologie". Nu har man länge sysslat 
med den tekniska terminologins problem 
även utanför departemeritskommissionernas 
ram. Här kan exempelvis nämnas att det 
redan 1954 bildades - på privat initiativ 



- en "Comité d'étude des termes tecli-
niques franais" för att ta upp kampen mot 
de faror som man ansåg att den tekniska 
och vetenskapliga franskan löpte inför "une 
invasion tumultueuse et désordonnée de vo-
cables étrangers". "Une invasion tumul-
tueuse et désordonnée de vocables étrangers"! 
En typiskt fransk formulering, som får oss 
att se de misshagliga främlingarna formli-
gen vältra in över den franska västkusten. 

Resultatet av denna kommittés arbete fö-
religger bl. a. i en ordbok på 172 sidor med 
titeln "Termes techniques franais", utgiven 
i Paris 1972 (Hermann). jag får anledning 
återkomma till den, varvid jag ämnar be-
teckna den med förkortningen TTF. 

De ord och termer som tillkommit ge-
nom arbetet i de ovan nämnda "comrriis-
sions ministérielles" har först måst godkän-
nas av den franska vetenskapsakademin, var-
efter de lagts fram för slutlig bedömning 
inför den franska akademin. Den roll som 
spelats av denna ärevördiga församling har 
dock inte varit diktatorns eller censorns 
utan rådgivarens. Annars kunde man kanske 
hyst vissa farhågor härvidlag med tanke på 
de insatser som akademier inte sällan gjort 
i språkvårdande avsikt. jag kan här som 
ett för oss aktuellt exempel nämna att man 
förbjöd astronauterna att "alunir" - ett 
verb bildat på lune liksom atterrir på terre. 
Däremot tilläts de att "atterir sur la lune". 

Som rättesnöre har akademin synbarligen 
haft "le bon usage". Man synes ha stannat 
vid ord som inte står i strid med franskans 
fonetiska eller ortografiska vanor. Man har 
tydligen ansett att de främmande termer 
som invaderat det eller det tekniska området 
utgör ett hinder för kommunikation frans-
män emellan. Men - det förtjänar att un-
derstrykas redan här - det är inte fråga 
om något slags klappjakt på kättare, som 
kommit från andra sidan kanalen eller från 
andra sidan Atlanten. 

Detta om förteckning nr 1. Förteckning 
nr 2 upptar, som redan sagts, rekommende-
rade ord och termer. De har inte underkas-
tats franska akademins prövning, vilket klart 
framgår av artikel nr 2 i de olika "arrétés", 
där det genomgående heter: "L'emploi des 
expressions et termes nouveaux inscrits en 
liste n° 2 [ ... ] est recommandé". 1 för-
ordningarnas artikel nr 1 heter det däremot: 
"Les expressions et termes nouveaux, in-
scrits aprés avis de l'Académie franaise sur 
la liste no 1 [ ... ]". 

Det kan nu vara dags att övergå till en 
närmare granskning av de termer det här 
gäller. Det säger sig självt att jag får nöja 
mig med ett ytterst begränsat urval av de 
talrika exemplen, inte minst därför att så 
många av dem rör avancerade tekniska för-
hållanden, om vilka jag har föga eller ingen 
kunskap alls. jag är också angelägen fram-
hålla att språkvårdsproblematiken, som rent 
allmänt är svår och mångskiftande, ter sig 
nästan överväldigande för den som har att 
framlägga synpunkter på vården av ett språk 
som inte är det egna modersmålet. Syn-
punkter kan man naturligtvis ha, men de 
får här tas för vad de är - en svensk ro-
manists funderingar inför vissa yttringar av 
franska språkvårdande åtgärder. Att före-
skriva det språkmedvetna franska folket vad 
det borde göra åt sin franska vare mig 
fjärran! 

Det audiovisuella området 

Om vi börjar med förteckning nr 1 över 
de ord som hänför sig till det audjovisuella 
området, kunde det kanske vara lämpligt 
att som inledning presentera termen show-
business. Show finns i franskan i betydelsen 
'spectacic de variétés' och ordet är belagt i 
varje fall i början av 60-talet. 1971 kom 
det ut på förlaget Larousse en intressant li-
ten bok med titeln "Les mots dans le vent". 
Den tar upp och kommenterar ord som förts 
in i franskan av "le vent de la mode et de 
l'actualité". 1 den här boken kan man läsa 
att man inte har kunnat hitta någon fransk 
motsvarighet till show-business. Nu har man 
emellertid mäktat det. 1 vår förteckning 
föreskrivs nämligen användningen av ter-
men industrie du spcctaele. Vi har här å 
ena sidan ett internationellt välkänt och ve-
dertaget anglosaxiskt uttryck, ett uttryck 
som kommer oss att för vår inre syn se strål-
kastarnas sken och stjärnornas glans, och 
å andra sidan ett knastrande torrt och af-
färsmässigt industrie du spectacie. Även om 
vi naturligtvis rör oss på olika stilnivåer i 
förevarande fall, tordc det väl ändå knap-
past vara förmätet att här citera Hippolyte 
Taine: "Traduire en franais une phrasc 
anglaise, c'est copier au crayon gris une 
figure en couleur'.' Här kan man utan tvi-
vel ha rätt att ställa en principiell fråga. Är 
ingripanden av den typ som här redovisats 
verkligen till fördel för det språk man vill 

10 



vårda? 
Liknande reflexioner kan måhända knytas 

till föreskriften av ordet palmarés som ersät-
tare för det poplistcbetccknande hit-parade. 
Hos mig väcker det klassiskt tonade palmarés 
tankar på andra värden än dem som är för-
knippade med poplistornas tio i topp. Hit-
parade är i dag ett vedertaget ord i franskan 

mina franska sagesmän menar att det är 
ett franskt ord. 1 varje fall torde det i det 
sammanhang det rör sig om vara avsevärt 
mer slående än palmnarés. 

Alla känner vi ordet pick-up som grammo-
fonteknisk term. Ordet finns i franskan se-
dan början av 30-talet (FEW=Franzö-
sisches Etymologiscises Wörterbuch, av W. 
von Wartburg). Av allt att döma har det 
varit en nagel i ögat på puristerna, och inte 
oväntat föreslår TTF att det byts ut mot 
lecteur eller capteur, det senare en nybild-
ning. Vår förteckning tar upp ordet i ter-
men prise pick-up och anbefaller att det 
skall ersättas med prise tourne-disque. Ut-
trycket i fråga avser enligt den samtidigt 
givna definitionen anslutningsurtaget till en 
förstärkare - "prise d'entrée d'un amplifi-
cateur". Visserligen kommer vi här in på 
riskabla tekniska domäner, men jag vågar 
ändå fråga mig om det inte är just till pick-
upen som förstärkaren ansluts och inte till 
skivspelaren som sådan. Prise pick-up skulle 
med andra ord vara mer adekvat som be-
nämning på den här aktuella tekniska an-
ordningen än det föreskrivna prisc tourne-
disque. Nu är det naturligtvis möjligt att 
den anbefailna termen tillkommit mot bak-
grunden av att pick-up i franskan kan be-
teckna också själva skivspelaren. Men det 
hindrar enligt mitt sätt att se inte den fak-
tiska situationen i förhandenvarande fall. 
Att ändra i den tekniska terminologin kan 
uppenbarligen ha sina risker. Hur långt kan 
man här gå? För mig står det ganska klart 
att kampen mot den engelska tekniska ter-
ininologin är något av ett sisyfusarbete. För 
inte så länge sedan såg jag en annons i 
Paris Match, där man reklamerade för en 
stereoanläggning från Philips. Den friståen-
de förstärkaren med inbyggd radio kallades 
där för ampli-tuner. Vad göra åt det ordet, 
när man nu inte vill behålla pick-up? Och 
vad göra åt det faktum att tourne-disque 
knappast torde vara det vanliga ordet läng-
re för skivspelare? 

Om vi lämnar förteckning nr 1 och går över 

till förteckning nr 2, ställs vi ögonblickli-
gen inför en besvärande fråga: vilka krite-
rier har legat till grund för gränsdragningen 
mellan de båda förteckningarna? Vi kan 
givetvis i och för sig också fråga varför man 
över huvud velat skilja mellan obligatoriska 
ord och rekommenderade ord. 1 det mate-
rial jag har till förfogande ges inga anvis-
ningar utanför vad som står att läsa i Le 
Monde: "Majs un nombre limité de mots se 
trouvent vraiment imposés: ceux qui aux 
yeux de tous les experts ne font pas pro-
bléme [ ... ] Cc qui laisse is l'usage, comme 
il est raisonnable

'
le soin de faire le tri." 

Inte blir man så värst mycket klokare av 
de orden. Och nog blir man ibland en smu-
la konfunderad inför de urvalsprinciper som 
tycks ha gällt. 

Ta till exempel det engelska ordet en-
gineering. Sedan början av 50-talet har 
franska språkvårdare haft att brottas med 
det, kanske framför allt därför att dess ut-
tal är så svårt att förfranska. TTF lägger 
fram en lång rad förslag till franska motsva-
righeter. Den term som till sist slagit ige-
nom tycks vara ingénierie, en enligt min be-
dömning mycket lyckad nybildning som 
gjorts av den ovan nämnda kommittén för 
studium av de franska tekniska termerna. 
Läser vi nu förordningen som rör det audio-
visuella området, hittar vi inge'nierie i för-
teckning nr 1. Går vi sedan längre fram 
bland förordningarna, stöter vi på samma 
ord i den förordning som rör oljeindustrins 
vokabulär. Men här återfinns ordet i för- 
teckning nr 2 	alltså bland de rekommen- 
derade orden. Om vi uppfattar rekommen-
dationen av ett franskt ord som ett samtidigt 
medgivande - om än ett svagt sådant - 
att eventuellt behålla det anglosaxiska or-
det, kan vi här göra en iakttagelse av intres-
se. Engineering skulle tydligen vara lättare 
att acceptera när det gäller oljeindustrin 
än när det gäller radio och television. Är 
det måhända så att ordet vunnit säkrare 
fotfäste bland oljans män än bland radions 
och televisionens? 1 så fall öppnar sig här 
ett intressant perspektiv: kan en och sam-
ma anglicism -- med samma betydelse 
behållas inorn ett verksamhetsområde men 
förkastas inom ett annat? 

Det är naturligtvis rimligt att anta att det 
gängse bruket hos respektive yrkeskategorier 
får spela sin roll vid valet av ord. Det eng-
elska carnerarnan (caméraman) har i för-
teckning nr 1 fått stryka på foten för 
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cadreur, därför att "le cinéma et la télé-
vision ont adopté le terme cadreur". Så 
långt är allt gott och väl. Men hur går det, 
om det i stället är den anglosaxiska termen 
som accepterats av branschens folk? Kan 
man exempelvis tänka sig att man inom 
branschen hellre talar om industrie du 
spectacie än om show business? jag håller 
det för osannolikt. Mina franska sagesmän 
likaså. Förhåller det sig på detta sätt, har 
man knappast handlat i enlighet med den 
princip som dikterat valet av cadreur för 
caineraman. 

Nog är det svårt alltid för en utomstå-
ende bedömare att ana motiven bakom vis-
sa av de aktuella föreskrifterna eller re-
kommendationerna. Varför skulle show-
business, som helt fördöms, vara så omöj-
ligt, när man i förteckning nr 2 inte ställer 
sig helt avvisande till journalistjargongens 
scoop, som man endast rekommenderar er-
satt med exclusiuité, eller samnsa jargongs 
dcsk, vars rekommenderade ersättare är 
bureau des dépéches. 

När det gäller förteckning nr 2, har man 
också rätt att ställa den i relation till vad 
jag skulle vilja kalla lista nr 0, dvs, till 
de anglicismer som nu undgått en av 
högre makter rekommenderad rival. Men 
här kommer vi nödvändigtvis in på funde-
ringar som alltid kan knytas till vad som 
bör tas med och vad som inte bör tas med 
i en ordförteckning. Håller vi oss till det 
audiovisuella området, hittar vi exempelvis 
i den ovan berörda boken "Les mots dans 
le vent" mer än ett ord som onekligen bor-
de tagits upp i den officiella förteckning 
som nu sysselsätter oss. Bland sådana ord 
kan jag anföra: design, flash, juke-box, 
inusical, panel (panel-discussion), show - 
vi minns ju att show-business förbjuds - 
zoom. Det sista ordet i raden är av visst 
intresse. Man har försökt hitta en fransk 
motsvarighet till denna amerikanska foto- 
tekniska term. Men 	vad jag vet - har 
man inte kommit längre än till en stav-
ningsändring: zoom. Alltnog, zoom illustre-
rar mycket väl en av de svårigheter som 
förfranskarna av allt anglosaxiskt har att 
brottas med. Engelskan är som bekant 
franskan helt överlägsen, när det gäller att 
i levande ord klä syn- och hörselintryck. 
Ta som exempel en impressionistisk förfat-
tare som Alphonse Daudet. Trots vissa 
andra möjligheter håller han sig till det 
mer intetsägande bruit: "un bruit de soic, 

de chaises". Jämför härnied den engelska 
översättningens "the rustle of sjik, the 
scraping of chairs", eller varför inte vårt 
"frasande av siden, skrapande av stolar". 
Eller jämför det fonetiskt motiverade zip 
"blixtlås" med ferrneture ch glissiére. Här 
kan man onekligen fråga sig om det är rim-
ligt att till varje pris söka beröva franskan 
anglicismer, som utan tvekan berikar det 
romanska språket på ett område där det är 
uttrycksfattigt. 

Om jag hittills varit kritisk i mina fun-
deringar, är det på tiden att jag uttryc-
ker också uppskattning över vad som åstad-
kommits. Det varken kan eller bör förne-
kas att åtskilliga av de ord och termer som 
föreskrivs inom det audiovisuella området 

jag håller mig fortfarande till det - 
är väl motiverade och lyckligt valda. Dc 
nybildningar som gjorts är många gånger 
fyndiga. Varför skulle man sålunda inte 
bättre kunna säga cabliste, groupiste, 
perchiste för respektive cableman, groupe-
man och perchmnan, varför inte groupe för 
pool, téléscripteur för teleprinter etc.? Vid 
första anblicken kanske man chockeras en 
smula av det rekommenderade fraoc-jeu 
som ersättare för fair-play. Vid närmare 
eftertanke måste man måhända medge att 
franc-jeu låter vackrare i ett franskt öra än 
den välkända anglicismen. 

Bostäder och byggteknik 

1 bland annat tidningarnas hyresannonscr 
kan man läsa formuleringar av typen "ap-
partement grand standing, 5 pikces, sahle 
de bain, 2 cabinets de toilette". Nu bann-
lyses den officiella användningen av stand-
ing. 1 dess ställe föreskrivs classe, som vis-
serligen i stort täcker vad det här är fråga 
om men ändå inte har samma precision 
som standing. Därtill är det alltför urvatt-
isat. Vi är härmed inne på den byggnads-
tekniska vokabulärens förteckning nr 1. Or-
det standing är ingalunda purfärskt i frans-
kan. Det första belägget jag känner date-
rar sig till 1928 (Marcel Pagnols komedi 
Topaze). Ordet är i dag allmänt utbrett 
trots de ivriga attacker det utsatts för un-
der årens lopp. Just standing ställer oss nu 
inför en intressant frågeställning. Eftersom 
bannstrålen träffat vårt ord i dess betydelse 
av 'niveau élevé de confort, de qualité' 
med avseende på hus och hem, kan man 



undra om samma bannstråle skall utslungas 
mot ordet, när det hänför sig till olika slag 
av transportmedel. Ännu större anledning 
har man att fråga sig om standing skall an-
ses oacceptabclt, när det betecknar 'rang 
occupé dans l'échelle sociale, prestige, va-
leur personnelle'. Härpå ges inget svar i 
vårt material. Och här möter vi enligt mitt 
förmenande en uppenbar svaghet hos de 
förordningar jag är i färd med att försöka 
belysa. Man förbjuder eller avråder ett 
visst ord i dess mer tekniska funktion, men 
man uraktlåter att ange hur samma ord 
skall behandlas utanför den tekniska ra-
men. Att en lägenhet sålunda inte tillåts 
ha en "grand standing", är fullt klart. 
Men lägenhetsinnehavarers, som bebor en 
lägenhet av den föreskrivna "grande 
classe", tillåts han ha en "grand standing"? 
Härom ger vårt material inget besked. 

Flyttar vi in i vår lägenhet med dess 
"grand standing" - förlåt, med dess 
"grande classe" - kanske vi där kan finna 
ett dressing-room jämte ett stilfullt living-
room eller living. Har vi mindre anspråk 
på utrymme, kan vi söka oss till en "studio 
avec kitchenette". Här har man 	på 
goda grunder synes det mig 	föreskrivit 
införandet av de franska termerna vestiaire, 
salle de séjour och cuisinette. Det enda 
som kanske är ägnat att förvåna är att 
dessa ändringar kommit så sent. 1 varje 
fall living-room och kitchenctte är relativt 
tidigt belagda -- 20-talet respektive slutet 
av 40-talet. Notabelt är också att så fun-
damentala ord som beteckningarna på de 
rum man dagligen vistas i iklätt sig en 
anglosaxisk dräkt. Här torde naturligen 
sociolingvistiska aspekter komma in i bil-
den. 

Den förorclning som vi just nu är sys-
selsatta med tar UPP benämningarna på en 
hel del maskiner, som används vid de s. k. 
"travaux publics". Här synes man ha följt 
de intentioner som avsatt resultat i TTF. 
Som typexempel får jag nöja mig med 
att nämna chargcuse, som påbjuds som 
ersättare för det anglosaxiska loader. Vi 
erhåller på liknande sätt en lång rad ny-
bildningar på -euse, som återger engelska 
inaskinbeteckningar på -er. Här finns ingen 
invändning att göra. Tvärtom! Man har 
lyckats att på ett givande sätt berika den 
franska maskintekniska terminologin inom 
det nu berörda området. 

Naturligtvis har man inte tagit sin till- 

flykt till enbart nybildningar utan också 
utnyttjat förhandenvarande ord och ter-
mer. Flärvid har man nogsamt varit på sin 
vakt mot de "försåtliga främlingarna". För 
den engelsktalande är de faktorer som bi-
drar till att göra hans bostad angenäm --
färgsättning, soligt läge, planteringar, ut- 
sikt m. m. 	liktydigt med amenities. Nu 
har franskan visserligen aménités, men det 
franska ordet har en betydelse som inte alls 
passar här. 1 pluralis betyder det ofta 
ironiskt 'sårande ord, kränkande tillmälen'. 
Det är alltså med full rätt som vår för-
teckning nr 1 föreskriver attraits eller agré-
ments. På samma sätt anmodas commodi-
tés som motsvarighet till det engelska 
utilities 	vatten, avlopp, elektricitet etc. 

eftersom det franska utilité inte kan 
ha denna betydelse. 

Innan vi överger "arrté" nr 2, kan det 
vara skäl att ta upp ytterligare ett ord, 
eftersom det ställer ett problem av prin-
cipiellt intresse. 1 förteckning nr 2 rekom-
menderas substantivct stalle som ersättare 
för det engelska box i betydelsen 'compar-
timent cloisonné destiné it garer une voi-
ture'. Nu är emellertid box ingalunda nå-
got nyare ord i franskan. 1 betydelsen 'bås, 
spilta' är det belagt redan 1839 (FEW), 
och i den nyss angivna betydelsen av 
'compartiment [ ... ] voiture' är det belagt 
1922 (FEW). Intressant är nu att notera 
datum för det första belägget av stalle i 
betydelsen 'bås, spilta'. Den betydelsen är 
belagd först i början av 1870-talet, alltså 
drygt trettio år senare än samma betydelse 
för box. Beträffande stalle konstaterar vi 
vidare att den nu föreslagna betydelsen 
inte alls synes belagd tidigare. Man kan 
nu verkligen fråga sig om det är vettigt 
att man i sin iver att förfranska gör sig 
av med en anglicism som är så fast rotad 
som box, bara för att ersätta den med ett 
ord som egentligen inte är franskt utan 
italienskt och som dessutom inte alls an-
vänts i den betydelse som box haft sedan 
början av 20-talet. 

Kärnforskning 

Förordning nr 3 tar, soin vi mmminiis, UP!) 
ord och termer inom kärnforskningsom-
rådet. Om dem törs jag svårligen ha någon 
mening. Därtill är terminologin alltför 
speciell. En iakttagelse av vikt kan dock 
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göras även av lekmannen på området. Man 
har i mer än ett fall kunnat uttrycka sig 
med mera precision än engelskan. Så fin-
ner läsaren exempelvis som motsvarighet 
till det engelska shield föreskrivna blinda ge, 
bouclier och écran för att beteckna olika 
former av skydd mot strålningseffekter. 

Oljeindustrin 

När vi rör oss på oljeindustrins område, 
känner sig en stackars humanist något mer 
hemma än bland atomsprängningarna. Vi 
är därmed inne på "arråté" nr 4. Här kan 
vi också skönja samma strävan till precise-
ring som den jag nyss antytt. Det engelska 
tanker finns i franskan sedan mitten av 
40-talet. 1 förteckning nr 1 ersätts det nu 
med navire-citerne och pétrolier. Det förra 
används om transport av flytande last rent 
allmänt, däri inbegripet olja, det senare är 
förbehållet fartyg som transporterar ute-
slutande olja och oljeprodukter. Denna 
precisering finns för övrigt angiven redan 
i TTF. 

Av särskilt intresse är onekligen ordct 
container. Det användes först av S.N.C.F., 
dvs, det franska SJ. Enligt Petit Robert 
daterar sig första belägget till 1923. 1938 
föreslog L'Office de la langue franaise 
den förfranskade formen conteneur, som 
sedan tagits upp vid flera tillfällen 	hl. a. 
av TTF - och som nu föreskrivs i för-
teckning nr 1. Conteneur kommer sedan 
igen i "arrété" nr 6 - transportområdets 
vokabulär - likaledes i förteckning nr 1. 
Visserligen är conteneur en förträfflig ny-
bildning, men man kan ändå fråga om det 
är rationellt att bannlysa container. Ordet 
är utan tvivel vitalt, t. o. m. så vitalt att 
det gett upphov till avledningarna con-
tainérisable, con tainérisation och containé-
riser. Det berättigade i vår fråga under-
stryks av det faktum att ingen av dessa av-
ledningar nämns i våra förordningar. Ob-
serveras bör dock att förordning nr 6 tar 
upp formen contcneurisable, men denna 
gång av oförklarlig anledning i förteckning 
nr 2! Det i realiteten existerande containé-
risable nämns som sagt inte alls. 

Alla är vi förtrogna med termen pipe 
line. Den finns belagd i franskan redan 
1887 (FEW). Uppenbarligen har den dock 
satt puristernas uppfinningsrikedom på 
hårda prov. Tidigt föreslog man sålunda  

att pipe line skulle skrivas i ett ord och 
uttalas på franskt vis. Försök har också 
gjorts att införa formen pipeligne! 1 TTF 
möter vi förslaget pipeline "(en un seul 
mot et prononcé is la franaise) au mascu-
lm (comme l'on dit le platine)". Ty, säger 
TTF, sådant är "l'usage actuel". Det är 
också vad förordningen föreskriver. jag 
är inte helt övertygad om att man gjoit 
någon vinst. Vårt ord är internationellt 
känt med det engelska uttalet och den 
franska föreskriften ställer här franskan 
vid sidan av den internationella gemen-
skapen. Detta är inte minst uppfattningen 
bland mina franska sagesmän. Av mindre 
intresse är här genusfrågan. För mig är 
genusvalet tämligen obegripligt med tanke 
på att så gott som alla franska ord på -inc 
är feminina. Undantag är just platine som 
i analogi med andra metallbeteckningar 
övergått från ett ursprungligt femininum 
till maskulinum. Tilläggas bör kanske att 
man också sökt komma ifrån svårigheten 
med pipe line genom införandet av det 
likaledes rekommenderade oléoduc. 

Rymdteknik 

Naturligtvis skulle det finnas en hel dcl 
att tillägga om de "arrétés" som jag nu 
berört. Men utrymmet i en tidskrift är 
begränsat. De bedömanden som kan göras 
om berikandet av den rymdtekniska voka-
bulären bör nog anförtros åt en mer rymd-
kunnig person än författaren av dessa ra-
der. En sak vågar jag dock med bestämd-
het påstå. Här har man utan tvekan gjort 
en betydande och berömvärd insats för att 
berika det franska språket med en i vår tid 
alltmer nödvändig vokabulär. En liten 
glimt från stjärnor och rymdskepp kan 
dock vara på sin plats. jag har redan 
nämnt att det är förbjudet att alunir. Man 
måste atterrir sur la lune. jag vet inte om 
det är samma slag av kosmisk strålning 
som lett till denna kuriositet som också 
fått vederbörande att avlåta en del s. k. 
"remarques" om månen. Som om det vore 
en nyhet, påpekar man: "Pour un observa-
teur terrestre on utilise les expressions 
pleine Lune, nouvelle Lune, quartier de 
Lune, clair de Lune." Med oantastlig lo-
gik tillägger man sedan: "Symétriquement, 
un observateur placé sur la Inne peut voir: 
une pleine Terre, une nouvelle Terre, un 

14 



quartier de Terre, un clair de Terre." Kom 
sedan inte och sög att språkvårdaren är 
efter sin tid. Inte elis de mest kosmiska 
perspektiv är honom främmande. Det är 
bara det att jag i skenet av ett clair de 
Terre har rätt svårt att inse vad det är för 
fel på alunir. 

jag skulle nu 	förmodligen till läsarens 
lättnad - vara framme vid slutet av min 
vandring bland de tekniska termerna i för-
franskad dräkt. Om den sista förordning-
en har jag redan sagt en del, och det får 
räcka. jag kan bara hoppas att de minst 
sagt spridda iakttagelser jag här kunnat 
bjuda på gett läsaren åtminstone någon 
aning om vad som egentligen döljer sig 
bakom rubrikens ord "Officiell fransk in-
ställning till engelska lånord". Det gäller 
bara att komma ihåg vad jag sade i början 
av min artikel: mina synpunkter får tas för 
vad de är - en svensk romanists funde-
ringar inför vissa yttringar av franska 
språkvårdande åtgärder. Huruvida dessa 
funderingar kan ha något värde i språk-
vårdsdebatten, är det naturligtvis inte min 
sak att avgöra. 

En fransk termcentral 
Av Arne Hamburger 

Siden 1954 har der i Paris eksisteret en 
Comité d'étude des termes techniques fran-
ais. Komiteen har til mål at granske de ny 

ord som bliver udbredt i industrien, og den 
søger på månedlige møder at definere så- 
danne ny termer og 	da det for storste- 
delen drejer sig om lån udefra 	eventuelt 
at finde franske betegnelser i stedet. Resul-
tatet af modet bliver derefter sendt til or-
ganisationer, virksomheder og personer i 
den pågaldende industri, og desuden til 
tekniske tidsskrifter og til sprogvidenskabs-
mnd. Efter at disse instanser og personer 
eventuelt har reageret på komiteens forslag, 
søger den at få termerne indført gennem den 
tekniske presse og gennem de tekniske here-
anstalter og skoler. 

1 komiteen sidder der lingvister, ingenio-
rer og representanter for store organisatio-
ner og industrier (såsom det franske standar-
diseringsråd, de franske statsbaner, de na-
tionaliserede el- og gasindustrier). Komiteen 
samarbejder med Office dii vocabulaire fran-
ais, Comité consultatif du langage scienti-

fique og Unesco. 
Hovedgrunden til at komiteen blev etable-

ret, er uden tvivl den strøm af britiske og 
amerikanske tekniske gloser som er trzcngt 
md i fransk sprogbrug siden 2. verdenskrig. 
Denne stram har et omfang som må forbavse 
den som første gang bliver klar over hvor 
fyldt franske tekniske tekster er med engelske 
betegnelser, som i reglen sluges råt: coking, 
core-drill, finish, fogging, hotspot, sister-ship 
og mange andre. Ofte fatter man ikke at 
visse af disse ord ikke bliver oversat hvor 
det skulle kunne gores uden storre vanskelig-
hed. Desuden kan man sparge sig selv om 
Isvordan disse engelske ord mon bliver ud-
talt på fransk. Men i de yngre generationer 
er kendskabet til engelsk også i Frankrig 
stadig voksende. Fra et internationalt syns-
punkt er det jo udmrket at fransk så- 
ledes får en miengde engelske ord 	ord 
som ofte også er lånt til skandinavisk, tysk, 
nedcrlandsk osv. Men sådanne ord giver 
en del vanskeligheder som er langt større 
end det besvasr som de giver med udtale 
og stavning. Det viser sig nemlig desvasrre 
ofte at de lånte ord får en anden betydning 
i fransk end den som de har i engelsk. 
Det er måske her den franske termcentrals 
hovedopgave ligger. 

Franske dagbiade af en vis størrelse har 
en fast rubrik med kritik af ny sprogbrug 
og af brud med traditionel grammatik. Disse 
kritiske artikler er ofte skrevet af lingvister, 
men flere af dem er stadig preget af et 
ydcrst intolerant syn på sproglige nyheder, 
og specielt af en puristisk holdning over for 
selv de uskyldigste lån udefra - en hold-
ning som tit grzenser til den rene chauvi-
nisme. Så meget mere opmuntrende er det 
derfor at Comité d'étude des termes tech-
niques franais er overvejende tolerant og i 
princippet snarere internationaljstisk end 
puristisk. Komiteens formand, generaldirek-
tøren for Gas de France, har flere gange 
gjort rede for de synspunkter som komiteen 
trieffer sine afgørelser ud fra. Han har her 
rejst det grundheggende spørgsmål om det 
ikke er bedst at overlade sprogudviklingen 
helt til sig selv, og lade det mystiske v2esen 
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eller begreb som man på fransk kalder le 
génic dc la langne, skille klinten fra hveden 
ved en eller anden magisk operation. Han 
slår fast at ord ikke opstår af sig sciv 
("Chaque mot nouveau a son auteur, ano-
nyme ou connu"), og at sprogbrugen of te, 
men langtfra altid, udskiller mindre egnede 
termer. 1-Ian onsker at man i et vist omfang 
søger at lede udviklingen, ikke ved tvang 
men ved rådgivning, altså fuidkommen som 
de nordiske sprognivvn og de nordiske ter-
minologiråd. 

Den franske komité prøver at balancere 
mellem purisme og lade-stå-til-politik. Når 
den acceptcrer et lån fra et andet sprog, 
1agger den vagt på at ordet skal kunne 
passes smertefrit md i fransk (udtale, stav-
ning, bojning), og komiteen slutter sig her-
med til den såkaidte neopurisme, den milde 
plrisme som først og freinmest den italiens-
ke lingvist Bruno Migliorini har gjort sig til 
talsmand for, og som også prger de nordis-
ke sprognnvns holdning over for lån fra 
andre sprog. Den franske kornité er således 
ikke veget tilbage for at foreslå det engelske 
ord fuel bevaret i fransk, men udtalt som 
rim på duel og actuel! Og den fransk-danske 
radio- og tv-term speaker foreslog den at 
skrive efter udtalen: spiker. 

End ikke lån fra et så fjernt sprog som 
svensk er komiteen imod: den går md for at 
man på fransk bruger ordene dy og gyttja 
uden at overs2ette dem. Dog n2evner den at 
gyttja kan forfranskes til gutia! 

Komiteen udgav i 1972 en bog om sit 
arbejde: Termes tecliniques franais, Essai 
d'orientation de la terminologie, établi par 
le Comité d'étudc des termes tecliniques 
franais, Hermann, Paris, ISBN 2-7056 
1339-0. En Stor del af bogen optages af 
en ordliste fra engelsk til fransk (med de-
finitioner og begrundelser for den foreslåcde 
franske term). Som et tillseg er der et alfa-
betisk register over de foreslåede franske 
oversettelser. 1 de indledende afsnit i bogen 
er det nsevnt at komiteen har kontakt med 
Dansk Sprognvn, Rådet for Teknisk Ter-
minologi (Oslo) og Tekniska Nomenklatur-
centralen (Stockholm). 

Hur talar Helsingfors-
svenskarna? 
Av Mikacl Reuter 

Finlandssvenskan -- den form eller snaran' 
de former av det svenska språket som i 
mångskiftande dialekter och regionaia va-
rianter talas av de något över 300 000 per-
soner i Finland som har svenska som mo-
dersmål - finns sedan tidigare beskriven 
bl. a. i Hugo Bergroths Finlandssvenska, i 
Olav Alilbäcks Svenskan i Finland (Skrifter 
utgivna av Nämnden för svensk språkvård 
15) och i en artikel av Carl-Eric Thors i 
Språket i blickpunkten. Gemensamt för de 
här är att de - trots en beundransvärd 
detaljrikedom - i huvudsak baserar sig 
mera på allmänna iakttagelser än på direkt 
kvantitativa studier av den art som gjorts av 
bl. a. Talsyntax i Lund och FUMS i Upp-
sala, och att de därför inte just går in på 
sådana företeelser som t. ex. social variation. 

Vissa närmast förberedande kvantitativa 
undersökningar av svenskan i Helsingfors 
är nu på gång vid institutionen för nordisk 
filologi vid Helsingfors universitet, även om 
bristande både ekonomiska och personella 
resurser omöjliggör lika stora satsningar som 
de man gjort i Sverige. På institutionen finns 
för närvarande tre större materialsamlingar 
av talad helsingforssvenska: två serier inter-
vjuer med vuxna, sammanlagt 76 personer, 
och en serie omfattande femtio intervjuer 
med gymnasister i sex olika läroverk i 
Helsingfors. De största bristerna i materialet 
är dels att arbetarklassen är underrepresen-
terad, dels att talsituationen alltid är den-
samma: en intervju. Den förra omständig-
heten återspeglar det som sociologen, prof. 
Erik Allardt tog upp i ett föredrag på 
Runebcrgsdagen den 5 februari i år: arbe-
tarnas underreprescntation bland svenskarna 
i Helsingfors. En ytterligare försvårande 
omständighet när man vill undersöka språ-
ket hos socialgrupp 3 är att de allra flesta i 
denna socialgrupp förefaller att vara in-
flyttade. Det verkar som om de svenskar 
som föds inom arbetarklassen i Helsingfors 
antingen skulle förfinskas eller också byta 
socialgrupp uppåt. 

I-Ielsingforssvenskarnas talspråk har hittills 
på basen av det här materialet undersökts av 
tre personer: Mirja Pinomaa har ägnat sig 
åt den sociala variationen i syntaxen (egent- 
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ligen ett deiprojekt av Talsyntax i Lund), 
Leif Nyholm har studerat allomorfisk varia-
tion och jag själv har undersökt vokal-
kvaliteter och kvantitetsförhåflanden, dvs. 
ljud- och stavelselängd. Ytterligare under-
sökningar planeras, och dessutom har ma-
terialet till en del använts för unclervisnings-
ändamål, bl. a. i proserninarier. 

Genom att vi i en viss utsträckning har 
kunnat använda samma material har vi 
bl. a. kunnat göra inbesparingar både i frå-
ga om materialinsamling och i fråga om 
klassificering av meddelarna. Trots detta är 
det klart att till de besvärligaste problemen 
hör frågor som materialets representativitet, 
uträknande av socialgruppstillhörighet eller 
socialt index och bestämmande av en för 
våra förhållanden rätt viktig faktor, näm-
ligen personernas "svenskindex" eller i vil-
ken utsträckning de använder och har an-
vänt svenska och finska hemma, i skolan, 
på arbetsplatsen, på fritiden osv. Framför 
allt är det svårt att veta hur de olika om-
ständigheterna påverkar meddelarnas språk. 
Vad är t. ex. viktigare för en gysnnasists 
språk, hans (eller snarare hans föräldrars) 
socialgruppstillhörighet, eller den skola i 
vilken han går? 1 vilken mån inverkar den 
stadsdel där man bor på ens språk, bero-
ende på gängbildning och annat umgänge? 
Vi vet än så länge mycket lite om allt det 
här, och på många frågor kommer man 
aldrig att få säkra svar om man inte satsar 
på väldigt brett upplagda forskningspro-
jekt där de enskilda faktorerna isoleras. 

Jag skall nu gå över till att redogöra för 
de resultat som vi hittills har kommit fram 
till. Observeras bör att de alla baserar sig 
på ett begränsat material och därför inte 
kan anses vara helt tillförlitliga. 

Mirja Pinomaas licentiatavhandling om 
social variation i helsingforssvenskans syntax 
bygger på fyrtio intervjuer, och materialet 
representerar i princip alla socialklasser, 
med en viss underrepresentation för arbe-
tarklassen. Hälften av meddelarna har aka-
demisk eller därmed jämförbar utbildning. 

Socialgrupp 2 har de mest 
komplexa meningarna 

Det skulle föra för långt att här mera in-
gående redogöra för de resultat Pinomaa 
har kommit till. Det förefaller som om frag-
mentariska uttryck och felkonstruerade me- 

ningar var vanligare i lägre socialgrupper 
än i högre: personer i högre socialgrupper 
är vanare att tala och planera sitt tal. När 
det gäller meningslängden och sneningarnas 
komplexitet bekräftades en rätt intressant 
sak som man också iakttagit på annat håll: 
det är inte socialgrupp 1 utan socialgrupp 2 
som har de längsta och mest komplexa me-
ningarna. Den högsta och den lägsta social-
gruppen är i det avseendet rätt lika. 

Mirja Pinomaa har i sin avhandling be-
handlat s. k. makrosyntagmer, dvs, mening-
ar, underordnade satser, meningsfragment 
osv. 1-lon har alltså inte gått in för att un-
dersöka vad som är speciellt med den lsel-
singforsiska eller finlandssvenska syntaxen, 
och här finns ett tomrum som man hoppas 
kan fyllas inom den niirrnaste framtiden. 

Leif Nyholms trebetygsuppsats om allo-
morfisk växling i helsingforsiskan baserar sig 
till största delen på 20 av de tidigare nämn-
da gymnasistintervjuerna. Meddelarna har 
klassificerats enligt socialgrupp och språk-
signum - det senare enligt föräldrarnas 
modersmål, hemspråk och fritidsspråk (skol-
språket är ju i samtliga fall svenska). En 
något större finskinfluens än i de två övre 
socialgrupperna kunde konstateras i social-
grupp 3. 

Nyholm undersökte bl. a. växlingen mel-
lan di och dom, växlingar i fråga om någon 
och dess böjningsformer, utelämnande av 
slutljudande -t i best. form singularis av 
neutrala substantiv (huse') och i supinum 
av första och fjärde konjugationens verb 
(ha kommi'), utelämnande av -de i imper-
fekt av första konjugationens verb (kasta' 
för kastade), växlingen -en/-ena i best. form 
pI. av neutrala substantiv (borden/bordena) 
och växlingen mellan skulle och sko. 

Di och dom 

Formerna di respektive dom har ju länge 
hört till språkvårdens käpphästar. 1 den 
senaste upplagan av Uttalsordlista god-
känns fortfarande bara de och di i subjekts-
form

'
och dom parallellt med deni i objekts-

form. Ett av argumenten för di är att det 
är den sydsvenska och den finlandssvenska 
formen, även om dom fullständigt har slagit 
igenom i talspråket i mellersta och norra 
Sverige. 

På basen av Nyholms undersökningar av 
femtio gymnasistintervjuer förefaller det up- 
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penbart att di framför allt är de högre so-
cialgruppernas variant. Den används av 
gymnasister i socialgrupp 1 i närmare tre 
fjärdedelar av fallen jämfört med dom, i 
socialgrupp 2 i drygt hälften och i social-
grupp 3 i bara en tredjedel av fallen. En 
viss försiktighet är dock av nöden då det 
gäller att tolka de här siffrorna, eftersom 
di-bruket uppenbarligen också är beroende 
av skola, och skolor och socialgrupper ännu 
korrelerar i ganska hög grad. Iakttagelser 
i de andra intervjuserierna tyder i varje fall 
också på samma sociala fördelning av di 
och dom. 

ligt normen än pojkar, samtidigt som det ty-
(ler på att det inte i Helsingfors - såsom i 
Sverige 	är socialgrupp 1 som går i spet- 
sen för att införa skriftspråkliga former. 

1 fråga om de övriga variablerna kunde 
däremot ingen skriftspråkspåverkan märkas 
i den här typen av relativt informella in-
tervjuer med tonåringar. Typerna huse', 
kommi', kasta' (för kastade) och sku' var 
allenarådande. Också andra iakttagelser än 
Nyholms pekar för övrigt på att det just är 
typen borden som representerar det tydli-
gaste (och nästan det enda) skriftspråkliga 
inflytandet på finiandssvenskan. 

Någå - en finlandssvensk 
specialform 

När det gäller de olika böjningsformerna 
av pronomet någon är det skäl att här ta 
upp speciellt den enbart finlandssvenska for-
men någå och dess kortform nå, av vilka 
den förra i den här undersökningen visade 
sig vara dubbelt så vanlig. Det märkliga är 
nämligen inte bara att vi här har en form 
som inte återfinns i rikssvenskan (observe-
ra att uttalet så gott som obligatoriskt är 
kortstavigt, med kort å+kort g), utan ock-
så att ordet har en alldeles speciell distri-
bution som inte motsvarar distributionen 
för rikssvenskans (och skriftens) något. 
T. ex. som modifierande adverb av typen 
jag kände mig något osäker kan någå inte 
användas, medan det däremot kan ersätta 
några i nekande och frågande men inte i 
vanliga jakande satser: ja har int någå 
pengar på mej; har du någå andra förslag?; 
men däremot inte ja to någå flaskor öl me 
mej. En jämförelse med somne och any i 
engelskan faller osökt i tanken, men situa-
tionen i finskan är något mera komplicerad. 

Ett av de få fall där skriften - och 
språkvården - kan ha påverkat gymnasis-
ternas talspråk är best. form neutr. pluralis 
-en i stället för det genuina helsingforsiska 
(och centraisvenska) -ena. Den här skrift-
språksformen påträffades nämligen hos sju 
av de tjugo gymnasisterna i ord som proven, 
språken. Fallen med -ena (som i provena) 
var i varje fall klart vanligare (två tredje-
delar). Av de sju var sex flickor och bara 
två representerade socialgrupp 1 trots att 
den gruppen var den största med över hälf-
ten av meddelarna. Det här bekräftar en 
allmän iakttagelse att flickor talar mer en- 

Kortstavingar och långa 
konsonanter 

1 min egen forskning har jag huvudsakligen 
ägnat mig åt uttalsundersökningar, främst i 
fråga om kvantitetsförhållanden. Det är 
framför allt två saker som har intresserat 
mig: den s. k. kortstavigheten i ord som 
mina, företag, stövel, positiv (kort vokal + 
kort konsonant) och de långa tonlösa kon-
sonanterna i ord som rita, läsa, limpa, dan-
sa. 

Kortstavigheten hos vissa typer av ord är, 
trots en lång tradition av fördömande, en 
mycket karakteristisk företeelse i finlands-
svenskt talspråk. Den har uppenbarligen dju-
pa rötter i äldre språkskick och dialekter; att 
det skulle vara fråga om ett inflytande från 
finskan, vilket man ibland hör, är föga tro-
ligt. 

De allra flesta av de ord som i icke-dia-
lektal finlandssvenska kan uttalas kortsta-
vigt hör till ett antal definierbara huvud-
grupper. Främst är det antingen fråga om 
normalt obetonade ord som honom, bara, 
hela, medan och sammansättningar där så-
dana ingår som föredrag och översätta, ord 
som i rikssvenskan visar eller visat någon 
form av vacklan i fråga om betoning (för-
olyckas, därifrån) eller kvantitet (stö:vel/ 
stövvel, to:bakltobbak), dialekt- eller slang-
ord (måka, påta, kiva), eller ord av grekiskt 
eller latinskt och på senare tid också eng-
elskt ursprung (kamera, positiv, foto, stereo, 
city). En intressant företeelse är att de flesta 
av de här orden i åländskan och tydligen 
i stora delar av uppsvenskan (alltså språk-
varianter där kortstavighet inte förekom-
mer) tycks ha en speciell ställning såtill-
vida att de kan ha kort vokal och lång kon- 
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:sonant i stället för tvärtom: gennom, minna, 
övver, därrifrån, kammera, possitiv. 

Långa tonlösa konsonanter efter lång vo-
kai eller efter annan konsonant, alltså ett 
uttal som ri:tta, le:ssa, lim ppa, danssa, an-
ses vara ett typiskt drag i helsingforsisk 
överklassvenska, och orsaken till att det har 
blivit så uppmärksammat hos oss är väl just 
dess sociala signifikans: ett uttal med hel-
korta konsonanter i den här ställningen ten-
derar i Helsingfors att uppfattas som vul-
gärt. Någon sådan social betydelse har den 
här kvantitetsföreteelsen inte i Sverige, och 
det är väl det som är orsaken till att mot-
svarande förlängningstendens, som är up-
penbar också i rikssvenskan, inte brukar 
uppmärksammas av svenska fonetiker. 

Instrumentella mätningar visar att snitt-
konsonanten i t. ex. veta och visa i vad man 
kunde kalla "bildad" helsingforssvenska nå-
gon gång kan vara rentav lika lång som i 
vetta och vissa, medan den i allmänhet är 
ca 80 % av de här fonematiskt långa konso-
nanterna. Mätningar med personer från 
stockholmsområdet visar samma tendenser. 
En systematisk genomlyssning av bandat ma-
terial bekräftade att den här konsonant-
längden klart är en social variabel i hel-
singforssvenskt talspråk, medan inflyttade 
personer inte följde samma tydliga mönster. 

Behövs talspråksforskning? 

Det finns säkert många som frågar sig om 
det verkligen är värt att satsa så mycket på 
att forska i det talade språket. För en del 
är det en självklarhet att man skall hålla 
sig till de gamla språknormerna som fast-
slås i handböcker, medan andra igen kanske 
har en låt gå-attityd och tycker att det inte 
spelar någon roll hur vi talar bara vi kan 
göra oss förstådda. Jag tror i alla fall att 
det finns många områden inom vilka en 
mera omfattande och objektiv beskrivning 
v det faktiska språkbruket i olika situatio-

ner och i olika samhällsgrupper skulle vara 
till stor nytta: språkvården och modersmåls-
undervisningen, språkregler för radio och 
TV, skådespelarutbildning osv. 1 Finland 
tillkommer ytterligare problemet med under-
visning i svenska i finska skolor. En helhets-
syn på finlandssvenskan på språkets alla ni-
våer är en förutsättning för att man skall 
kunna ta ställning till de enskilda före-
teelserna. Dessutom vore det viktigt att få en 

bättre kunskap om finlandssvenskarnas syn 
på sitt eget språk och på språkvården. 

Det har många gånger påpekats att den 
finlandssvenska språkvården tenderar att lå-
sa sig i Hugo Bergroths hjulspår och resul-
tera i ett allmänt prickskytte mot enskilda 
finlandismer och fennicismer. Den blir i så 
fall mycket lätt negativt inriktad: man får 
inte säga si och man får inte skriva så, för 
det är inte högsvenska. Man jagar sku' och 
måst' och int', man förfasar sig över kort-
staviga bara och positiv, man anser borde-
na och husena vara fult och slarvigt (ofta 
utan kunskap om deras historiska traditio-
ner), man kräver betoning på första sta-
velsen i insekt och plattform, man vill inte 
godkänna nu och då osv. Uttrycket sist och 
slutligen i betydelsen 'när allt kommer om-
kring' utdöms som en osvensk finlandism, 
och i stället rekommenderar man det danska 
til syvende og sidst. Exemplen kunde bli hur 
många som helst; gemensamt för dem är att 
det ganska sällan är fråga om sådant som 
direkt försvårar kommunikationen med Sve-
rige. 

Språklig självförnekelse 

Sist och slutligen (!) kan man ju fråga sig 
till vilka vi finlandssvenskar egentligen vän-
der oss när vi talar vår finlandssvenska. 
Det är givet att vi inte skall låta vårt språk 
avlägsna sig för långt från rikssvenskan, 
men det är väl ändå viktigast att det är ett 
språk som just nu fungerar som ett effektivt 
kommunikationsmedel mellan de svenskta-
lande i Finland. Också vad språket beträf-
far aktualiseras alltså den pågående debat-
ten om finlandssvenskarnas egen kultur och 
identitet. Vår strävan till att vara alltför 
"högsvenska" (vad nu sedan detta är) ris-
kerar att leda till en språklig självförnekelse 
som 1 sin tur kan hota hela vårt modersmål. 
Vi får för oss att den svenska som vi natur-
ligt talar är mindrevärdig och ful, och vi 
blir mer och mer osäkra på vad som egent-
ligen är "rätt". 

Jag har hört om fall där någon i skräc-
ken över att inte tala sitt svenska moders-
mål tillräckligt fint hellre har gått över till 
finska - också i samtal med andra fin-
landssvenskar. Månne inte liknande tenden-
ser beror på att man har svårt att identi-
fiera sitt vardagsspråk med den svenska man 
vanligen hör i mer eller mindre officiella 
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sammanhang och med den modersmålslärar-
svenska som man uppfostras med i skolan? 

jag tror att det är i fråga om uttaiet - 
och i samband med det i viss mån ordböj-
ningen - som vi kan vara mest självständi-
ga och liberala. Det finlandssvenska uttalet 
kommer ändå alltid att skilja sig från det 
rikssvenska, framför allt i fråga om den 
musikaliska accenten (som ju saknas hos 
oss), men också i fråga om kvantiteter och 
enskilda språkijud. Det är sedan strängt 
taget rätt godtyckligt i vilka avseenden vi 
väljer att följa rikssvenskan. 

Lättförståelig 1 Norden 

Det talas ofta om finlandssvenskarnas upp-
gift att förmedla kontakter till det övriga 
Norden. Något som därför gärna tål påpe-
kas för dem som klagar över vårt språk är 
att danskar och till och med i många fall 
norrmän brukar säga att det är lättare att 
förstå finlandssvenska än rikssvenska. Och 
en islänning eller färöing som talar skandi-
naviska låter ju nästan finlandssvensk. Det 
är klart att det här inte beror på de egen-
heter i uttal eller ordval som språkvården 
kritiserar, men det är i varje fall en god 
tröst och uppmuntran. Och om för övrigt 
danskar och norrmän förstår oss så bra så 
finns det väl knappast någon större risk för 
att svenskarna, som ändå talar samma språk, 
skall ha några svårigheter. 

För undvikande av alla missförstånd vill 
jag till slut säga att jag ingalunda är ute 
för att godkänna en allmän förslappning 
och utarmning av vårt språk, eller ett starkt 
finskt inflytande på det. jag vill bara hävda 
att det är oändligt mycket viktigare att ar-
beta på att t. ex. öka skolelevernas ordför-
råd och lära dem variera sin syntax på ett 
rikt sätt, än att tuta i dem att positiv måste 
uttalas med långt o, att nu och då skall er-
sättas med då och då eller att det heter 
mörkt som i en säck och inte mörkt som i 
säcken. jag vill dessutom försvara vår egen 
genuina svenska. jag tror på språket som en 
viktig del av identiteten, och jag tror att 
en finlandssvensk kulturell identitet är en 
förutsättning för finlandssvenskarnas fortbe-
stånd. 

Artikeln baserar sig på ett föredrag in-
för Svenska språkvårdsnämnden i Fin-
land i mars 1973. 

Nordiskt språkmöte 1973 
Det tjugonde nordiska språkmötet hölls på 
Hässelby slott i Stockholm den 5-7 okto-
ber 1973. 1 mötet deltog ett trettiotal repre-
sentanter för språknämnderna i Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige. 

Ett huvudämne för diskussionerna var 
språkbruket i radio och tv. Inledningsanfö-
randena och vissa diskussionsinlägg kommer 
att publiceras i Språk i Norden 1974. 

Vidare diskuterades nämndernas samnor-
diska projekt (t. ex. undersökningen av ord-
förrådets tillväxt under efterkrigstiden) och 
nämndernas samarbete över huvud taget. 
Nordiska rådets kulturutskott hade i septem-
ber 1973 förordat ökat statligt stöd till nor-
diskt språksamarbete. Med anledning av 
detta beslöt språkmötet att hänvända sig till 
Nordiska rådet och föreslå att det skulle 
anordnas en konferens mellan representan-
ter för Nordiska rådet och de nordiska 
språknämnderna, där i första hand skulle 
diskuteras möjligheterna att förbättra den 
inbördes språkförståelsen i Norden. 

Språkvård 1974 
Tidskriften Språkvård kommer att utges 
med fyra nummer under 1974 (tionde år-
gången). Prenumerationspriset för 1974 är 
oförändrat 14 kronor (inkl. moms) vid pre-
numeration direkt hos Nämnden för svensk 
språkvård, Box 2056, 103 12 Stockholm 
(postgiro 197475-7). Vid prenumeration 
genom bokhandeln är priset ca 18 kronor. 

Prenumerationsavgiften för 1974 bör helst 
vara inbetald före utgången av januari 
1974. Första numret för 1974 beräknas kun-
na utsändas under februari. 

Alla de nio tidigare årgångarna av tid-
skriften kan fortfarande fås från Nämnden. 
För årgångarna 1965-1972 är priset (inkl. 
moms) 10 kronor per årgång och för 1973 
är det 14 kronor. 

1 begränsad omfattning kan enstaka äld-
re nummer av tidskriften också köpas di-
rekt från nämnden. Lösnummerpriset är då 
4 kronor (inkl. moms). 
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