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Bertil 	 Radior och tevear - några ordböj- 
Mo/de 

ningsproblem 

Ord som radio, hamho, känguru, hikini, taxi, teve, behå 

används med olika pluralformer i nutida svenska. Flera av 
dessa och liknande ord har ännu inte fått helt fast och allmänt 
accepterad böjning. Med utgångspunkt i tionde upplagan av 
Svenska Akademiens ordlista diskuterar Bertil Molde här böj-
ningen av inemot 100 svenska substantiv, de flesta av dem 
tillhörande kategorin främmande ord. 

Pluralböjningen av svenska substantiv till-
hör de besvärligaste delarna av språket 
för en utlänning som skall lära sig svens-
ka. För infödda svenskar är svårigheterna 
betydligt mindre vi vet alla vad ord som 
dag, åker, pojke, flicka, park, land, man, 
fot, hus, rike, musiker osv, heter i plura-
lis. Det finns dock en del ord där många 
av oss tvekar eller är osäkra, eller där vi 
kan använda skilda former beroende på 
från vilken landsända eller vilket 
delspråksområde vi kommer ifrån. Det 
gäller då t. ex. växling mellan pluralfor-
merna paket eller paketer, lås eller låsar 
- växlingar som samtidigt kan innebära 
genusski Ilnader. 

Sådana fall som paket och lås är inte sär-
skilt många i svenskan, och dem skall jag 
inte uppehålla mig vid. Det finns andra fall 
av större vikt, besvärligare fall. Det är då 
en del grupper av främmande ord som 
fastän de kan vara gamla och väl etablera-
de i vårt språk ännu bara delvis har stad-
gats med avseende på pluralböjningen. 
Några sådana grupper har diskuterats i 
min uppsats Latinsk och svensk ordböj-
ning i Språkvård 1970: 1 (omtryckt i anto-
login Studier i dagens svenska, Skr. utg. 
av Svenska språknämnden 44, 2 uppl. 
1976). 1 den uppsatsen utgick jag särskilt 
från nionde upplagan av Svenska Akade-
miens ordlista (SAOL) från 1950, och jag 

diskuterade ord på -am, ord av typen nar-
kotika och ord av typen schema. Jag kriti-
serade i vissa avseenden SAOL: s formval 
för sådana ord, och min förhoppning var 
naturligtvis att SAOL-redaktionen i tion-
de upplagan skulle ta hänsyn till mina re-
kommendationer. Det skedde också i upp-
lagan 1973, även om man enligt min me-
ning i vissa fall kunde ha gått ännu längre 
än vad man faktiskt gjorde. Jag nämner 
detta därför att genomgången av vissa 
ordgrupper i SAOL 1950 visade att redak-
tionen för den upplagan inte hade ägnat 
tillräcklig omsorg åt rent systematiska frå-
gor vid formvalet. Tionde upplagan från 
1973 betecknar i detta avseende (liksom 
på många andra sätt) ett klart framsteg - 
man har uppenbarligen gjort sig stor möda 
att behandla olika ordgrupper enhetligt. 

Detta diskuteras i inledningen till SAOL 
1973 (s. V—VI). Där påpekas att den eng-
elska pluraländelsen -s i de flesta fall har 
strukits 	eller inte tagits upp för nytill- 
komna ord - och bara står kvar vid ett 
begränsat antal ord, t. ex. chips, jeans, 
pumps, shorts. Det är de exempel som 
nämns, och det är ju alla ord som enbart 
används i pluralis, åtminstone enligt 
SAOL och troligen också i det verkliga 
språkbruket. 1 inledningen till SAOL 1973 
sägs det också att "De svenska formerna 
kan icke inordnas i det svenska böjnings- 
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systemet, och deras förekomst bör när-
mast jämställas med användningen av ci-
tatord". 1 stället för att ange möjligheten 
av s-pluralis har man i SAOL 1973 gjort så 
att man antingen ger pluralis på -rar som 
enda form (t. ex. gangstrar, jumprar, re-
portrar, skotrar) eller därjämte anger att 
pluralen alternativt kan vara lika med sin-
gularen (t.ex. hestsellrar äv. bestseller, 
blinkrar äv. blinker, containrar äv. (-O!?-

tainer) eller också enbart pluralis lika med 
singularis i fall där endast den pluralfor-
men "ansetts lämplig eller möjlig" (t. ex. 
copywriter, designer, partner). 

Det är naturligtvis möjligt att rikta vissa 
invändningar mot SAOL: s val av plural-
former till ord på -er i en del enskilda fall, 
men det är viktigt och värdefullt att man 
har gjort detta försök att få ett rationellt 
system. 

Också beträffande de latinska lånorden på 
-am har man i SAOL 1973 strävat efter 
klarare systematik. 1 dessa fall ger man i 
första hand den svenska böjningen med 
bestämd form singularis -innet och plura-

lis -um (dvs, lika med obestämd form sin-
gularis), men sedan har man naturligtvis 
kvar alternativformer. Ett ord som cent-

rum är sålunda lika mångformigt som för-
ut, men formerna har placerats i bättre 
ordning: -umet el. -et el. -am; PI.  -am el. 

-er el. -a. 

Ytterligare en grupp lånord nämns särskilt 
i inledningen till SAOL 1973, och det är 
ord på -o. Där sägs det i inledningen: 
' Lånord på -o med växlande plur. på 

-er, -r, -s har till största delen fått enhetlig 
plur. på -r (t. ex. banjor, halor, lassor, 
mun gör)." Det är den ordgruppen jämte 
liknande ord på -i, -ii och -y  samt vissa ord 
på -e som här skall behandlas. Det gäller 
endast lånord av dessa typer som är real-
genus och som är två- eller flerstaviga. 
Neutrala ord av samma byggnad vållar ju 
inga egentliga problem. Ett neutralt ord 

som t. ex. piano får utan vidare den van-
liga pluraländelsen för neutrala ord p 
ohetonad vokal. -n, piano!?. 

Behandlingen av icke-neutrala flerstaviga 
lånord på -o, -i, -ii, -v och -e är något som 
har diskuterats av språkmän i skilda sam-
manhang, men ändå är problemet inte till-
räckligt belyst. Gösta Bergman tog upp 
denna ordtyp, dock enbart orden på -o, i 
en uppsats i Nysvenska studier 1951 i se-
rien "Det lämpliga uttrycket". Bergman 
hade otur på det sättet att uppsatsen 
skrevs med utgångspunkt i åttonde uppla-
gan av SAOL, och han fick lov att i ett 
särskilt tillägg ta upp dessa ords behand-
ling i SAOL 1950, som alltså kom ut först 
när uppsatsen var flirdig och redan förelåg 
i korrektur. Bergman konstaterar emeller-
tid att orden på -obehandlas mycket olika 
i åttonde upplagan av SAOL, och han plä-
derar för att man generellt eller nästan 
generellt skall ge dessa ord pluraländelsen 
-r, också i fall som radior, bior osv. 1 en 
rad fall tog man också redan i SAOL 1950 
in pluraländelsen -r, antingen ensam eller 
som ett alternativ, vilket dock inte berod-
de på Bergmans uppsats. 

Som framgår av citatet ovan ur inledning-
en till SAOL 1973 har man i den upplagan 
fortsatt på den väg man försiktigt började 
beträda i upplagan 1950, dvs. pluraländel-
sen -r har i långt flera fall angetts för orden 
på -o. 

Jag har gjort en sammanställning av de 
ord och ordtyper i SAOL 1973 som är av 
intresse i detta sammanhang. Därvid har 
jag haft god hjälp av den finalalfabetiska 
sammanställning av ordlistans uppslags-
ord som gjorts av Språkdata i Göteborg. 
Varje grupp av ord är uppställd så att först 
anges själva ordet, i nästa kolumn plura-
len i SAOL 1950, därnäst pluralen i SAOL 
1973 och sedan motsvarande uppgifter i 
Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) och 
Östergrens Nusvensk ordbok (Ö). Med en 
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nolla anges att ingen pluralform är uppta- 	att ange alternativformer, dvs, jag har an- 

gen, ett likhetstecken markerar att plura- vänt orden "eller" och "även " på sam-

len är densamma som obestämd form sin- ma sätt som de. Jag bör väl då påpeka att 

gularis. Ordet "saknas" i en kolumn 	"eller" i dessa böcker anger total valfri- 

anger att uppslagsordet inte finns i ordbo- 	het, medan "även" markerar att det föl- 

ken eller ordlistan i fråga. Jag har följt de jande alternativet har mindre bruklighet 

olika ordlistornas och ordböckernas sätt 	eller är mindre gott e. d. 

Ord på -o 

1950 1973 SAOB 0 

albino -s el. albiner alhiner = 1950 saknas 

aIltot'iro 0 0 saknas saknas 

ai'okado (-to) saknas -r saknas saknas 

öa/tio -er el. -s -r saknas saknas 

bio 0 0 saknas 0 

holero -ar el. -s -r -s (Dalin 1850) saknas 

calvpso saknas 0 saknas saknas 

cc/lo cclii -r el. cciii cciii, äv. -s saknas 

cembalo -r, äv. cemhali = 1950 saknas saknas 

desperado saknas -r saknas saknas 

din go -er el. -S -r -er (1902) -41. -er] 

el. -.s (1878) 

donuno -s el 	-r -r -s, äv. -r -s[l. -er] 

(-r 1780) 

duo -s (-n, om -r (ej -5, ss. n.äv. [-n 1. -s] 

neutrum) neutr. längre) -/1, ngn gg = 
dvnaino -r el. -s -r -s (Anm.Ss.pl. -s el. 

användes vanl. dvnamer 
pI. af  dvnamo- 
maskin) 

expo -r -r saknas saknas 

findango 0 0 (föga br.) 0 

flincian ger 

färao firaoner = 1950 = 1950 = 1950 

.tlamenco saknas 0 saknas saknas 

flamingo -er el. -s -r -er el. -s el. -s el. -inger 

el. -r flainin ger 

(= 1892) 
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gahhro -r -r -r 0 

gecko -r el. -er -r -er, i Finl. -er 

-r (Bergroth 
1916) 

gigolo -r el. -s -r saknas saknas 

holo -er -r -er (dött: saknas 
haloner 1846) 

hamho 0 0 (föga br.) -r [-r] 

iglo(o) -s el. -er -r saknas saknas 
impres(s)ario -arier -arier -arier -arier 

jojo -ar -r = el. -ar saknas 
juinho 0 0 0 0 

kunono -er el. -r -r -er el. -s, -s el. kimoner 

el. -s ngngg= 
korso 0 -r 0 0 

las'so -er -r -er el. -n -n[l. -er] 

el. -s, äv. 
(1 Finl. vanl.) 
-r (Bergroth) 

libretto 0 (men = 1950 -n (dock äv. -n (dock 
lihrerter neutr.); äv. reale 
till sing. -r (knappast el. neutr.) 
librett) br.) 

mango -er -r -er, äv. = -er 

(1783) el. 
-s (1715) 

inikaclo mikac/er -r mikader, -r 1. (i SAOL8  
el. -r äv. -r det enda) -er 

molo -er -r -er el. mo/er -er el. mo/er  

el. -s (dött: =) 
mungo -er -r -er, ngn gg -s -er 

nie/lo ,iieller = 1950 = 1950 = 1950 

peso -s -s -s el. = = el. -s 
pickolo -r el. -s -r -r el. -s, [-s] 

äv. pickoler 

putlo putti putti putti, mera endast PI. 
tillf. äv. putti upptagen 
puttier el. (ej sing.) 
puttis 
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radio -r -r -r, äv. =, 0 
ngn gg 
äv. -ur 

rodeo saknas -r -s 0 

samho -r el. -s -r -r el. -s, äv. -er -s el. -r 

silo -r el. -s -r -r el. -s, -s el. -(e)r 

äv. -er el. = 

somhrero -er el. -s -r -s 

studio -r el. -s -r -r el. -s 

tango 0 0 [-s] 

torero -er -r -er 

tornado -s el. -r -s "SAOL9  
tornader upptar äv. plur. 

-er, best. plur. 
-erna" 

torso torser torser torser[l. -s] 

el. -r 
trio -r el. -s -r -r el. -s 

tussilago saknas saknas -r 

Av denna sammanställning framgår att 1 
SAOL 1973 är pluraländelsen -r den nor-
mala och i regel den enda som anges för 
icke-neutrala ord på -o, och att ändelsen 

-s som var vanlig i SAOL 1950 helt har 
strukits för dessa ord. Vissa undantag 
finns dock: 

Musikorden cello och cembalo kan al-
ternativt också ha de ursprungligen ita-
lienska pluralerna ce/li, cemhali. Att 
alternativet cdli anges som likvärdigt 
("el.") och cemhali som något sämre 
("äv.") torde bero på ett rent förbi-
seende av ordlisteredaktionen (man 
har på cembalo övertagit uppgifterna i 
SAOL 1950). 

Ordet putro har endast den gamla och 1 
de fackspråk där ordet används väl in-
arbetade pluralen putti. Ordet torde f. 
ö. oftast förekomma i pluralis. 
Farao har endast pluralentaraoner (jfr 
nedan). 
Myntordet peso får originalspråkets 
plural på-s. 

För vissa ord anges en pluralform som 
bildats genom att grundordets -o stru-
kits och ändelsen -er lagts till. Det gäl-
ler alhino (albiner), impres(s)ario 

(-arier), nie/lo (niel/er), torso, (torser 

el. -r). Ytterligare några sådana fall fö-
rekom i SAOL 1950 (se mihado, tor-

nado ovan); jfr också uppgifterna från 
SAOB om fandango, flamingo, molo, 

pickolo och från Östergren om dyn-

amo, kimono, molo. Denna typ av 
pluralbildning till ord på -o är gammal 
och lever alltså kvar endast i ett fåtal 
speciella fall (den kan f. ö. förklaras på 
olika sätt i olika fall). Den kan betrak-
tas som en rest av ett äldre böjnings-
system, men denna böjningstyp har för 
länge sedan upphört att användas för 
nya lånord i svenskan. 
1 vissa fall saknas i SAOL 1973 helt 
pluraler till ord som mycket väl skulle 
kunna tänkas förekomma i pluralis. 
Det gäller fallen autogiro, bio, ca-

lypso, Jandango, flamenco, hamho, 
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tango. Att jionho inte har försetts med 

någon pluralforni är på grund av ordets 

betydelse föga överraskande. Det är li-

kaså förklarligt att libretto saknar 

plural i ordlistan; i det fallet finns ju 

biformen lihrett med pluraländelsen -er 

som kan användas också för libretto 

(varvid ordet hör till den grupp som 

nämns under e ovan). 1 de övriga fall 

där pluraländelse inte har satts ut har 

man väl tänkt sig att pluralen skall kun-

na uttryckas med andra ord: autogiro-

,naskiner e. d., bio grafrr, calvpso,ne-

loclier (-danser), fändangoinelodier 

(-danser), fla,nencoilinger (-danser), 

hamhomelodier (-danser), tangomelo-

dier (-danser). Ändå är det egendom-

ligt att man har ryggat tillbaka för att 

använda pluraländelsen -r också i des-

sa fall, när man nu annars allmänt har 

angivit just den ändelsen (jfr nedan). 

Det är f. ö. värt att lägga till att ordet 

korso som saknade plural i SAOL 1950 

har fått pluraländelsen -ri SAOL 1973. 

Ett karakteristiskt 	och för främmande 

ord välbekant - drag hos dessa ord på -a 

är att de normalt har akut accent. Några 

undantag finns, nämligen dynamo som al-

ternativt kan ha grav accent (och också 

kan uttalas dvna',no,) Rirao som oftast 

toide ha grav accent samt jojo som alltid 

har grav accent. Farao har den speciella, 

gamla pluralen järaoner Jr lat. pharao, 

gen. -önis), som också kan hänföras till 

singularen faraon om fornegyptisk ko-

nung. Ordet jojo har i SAOL 1973 fått 

pluralenjojor, en form som inte nämns i 

tidigare ordlistor och ordböcker och som 

tycks vara mycket sällsynt i språkbruket. 

Den form man normalt ser och hör ärjo-

joar. Att formen jojor, med grav accent, 

är så sällsynt kan bero på att den formen 

av språkkänslan närmast skulle förbindas 

med en grundformjoja (jfr t. ex. koja:ko-

jor). 

Ett problem med pluraler på -r till ord på 

-o ärjust det att pluralformerna ser ut som 

om de vore bildade till ord som tillhör den 

stora gruppen icke-neutrala ord på -a. 

Detta kan vara en orsak till att man i 

SAOL 1973 i några fall har avstått från att 

ge pluraler på -r till ord på -o. Det kan 

t. ex. gälla ordet hjo. Pluralen hior, re-

kommenderad redan 1951 av Gösta Berg-

man (se ovan), har aldrig tagits in i SAOL. 

Enligt en muntlig upplysning från profes-

sor Pelle Holm som redigerade ordlistan 

1950, ville han då inte ta in den formen 

därför att den skulle associera till en sin-

gular bia, en form som förekommer i myc-

ket vardagligt språk framför allt i Skåne 

("gå på bian"). 

Ett annat fall är pluralen hambor. Den får 

ju samma struktur som pluralerna rzimhor 

och samhor (som dock har grav accent) 

till dansnamnen ru,nha och samha. Det är 

f. ö. otillfredsställande att vanliga danser 

som hamho och tango inte förses med 

pluralformer i SAOL, när andra danser 

har pluralis, t. ex. vals, polka, polska, 

schottis, 	rum ha, 	sam ha, 	foxtror(t). 

SAOL-redaktionen har uppenbarligen 

inte ansett att ändelsen -r lämpar sig för 

orden tango, /amho, fandango, calvpso, 

flainenco. Det är då förvånande att man 

inte prövat möjligheten att använda en an-

nan pluraltyp. Den ändelse som då kan 

komma i fråga är väl endast -er, en än-

delse som man inte sällan kan höra i tal-

språk i fall som tangoer, hamboer. 

Nu är det dock så att -er tidigare, i SAOL 

1950, användes för en rad ord på -o, men 

den ändelsen har helt försvunnit i dessa 

fall (om man bortser från former av typen 

alhiner, jfr ovan) i SAOL 1973. Pluralän-

delsen -er förekom i SAOL 1950 i fallen 

hanjo (jämte -s), dingo (jämte -s), fla-

mingo (jämte -s och -r), gecko (jämte -r), 

bob (endast -er), iglo(o) (jämte -s), ki-

mona (jämte -r och -s), lasso (endast -er), 

inango (endast -er), niolo (endast -er), 

mungo (endast -er), soinhrero (jämte -s), 
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lorero (endast -er). 1 två fall angavs i 
SAOL 1950 också plural på -ar, nämligen 

för bolero (jämte -s) och jojo (jfr ovan). 

Av detta framgår att före SAOL 1973 hade 
pluraländelsen -er en viktig funktion för 

orden på -o (liksom för ord på -u, -i och -v, 

jfr nedan). 

De främmande orden på -o diskuteras av 
redaktören för SAOL 1973, Gösta Matts-
son, i Ture Johannisson - Gösta Matts-
son, Svenska Akademiens ordlista under 
100 är (Skr. utg. av Svenska språknämn-

den 55, 1974), s. 97-98. Mattsson säger 
att man har eftersträvat att göra plura!-
bildningen av dessa ord enhetligare och då 
valt ändelsen -r utom i vissa fall där "tra-
ditionella" pluraländelser av annat slag 
fått stå kvar (jfr a—e ovan). Han säger 
också: "Med pluralformerna halor o. d. 
undgår man det vokalmöte, som präglar 
typen haloer". Han tillägger dock: "1 en 
annan grupp av substantiv kvarstår hia-
tusformerna [dvs, formerna med vokal-
möte] oförändrade, nämligen främmande 
ord på -i, t. ex, boggier, kadier, kolibrier, 
kulier (där s-formen kulis alltså har ut-
gått), muftier, rabbier (rabbis har uteslu-
tits). Orden av denna typ visar emellertid 
knappast någon benägenhet till alternativ 
pluralbildning (ett av få undantag är barn-
språkets pippiar). Till samma grupp av 
pluralformer kan också föras några sub-
stantiv på -y (-ii), nämligen dandyer (dan-
dyar står inte kvar), hobbyer (hobbies har 
utgått) juryer, ponnyer, sebuer (undantag 
utgör "med ålderns rätt" toddyar el. tod-

dar)." 

Mattsson nämner alltså ingenting om de 
fall där ingen plural alls har getts för ord 
på -o, eller om orsaken till denna lucka. 
Man kan möjligen utläsa av det som står 
hos Mattsson att huvudskälet till att än-

delsen -er har förkastats i SAOL 1973 är 
att man har velat undvika vokalmöte, dvs. 

former som /ialoer. Varför man velat und-
vika sådana former just vid orden på -o 

och inte vid orden på -i, -u, -y framgår 
inte. Att typen ha/or, jojor kan anslutas 
till inhemska pluralformer som kor, skor, 

ra//mor, vilket också nämns av Mattsson, 
är visserligen sant, men man kunde då 
med en liknande motivering hävda att or-
den på -ii lämpligen kan ha plural på -r 

eftersom vi har sådana pluraler i fall som 
jan gfrur, hustrur, hastar. 

F.ö. kunde för o-ordens del vokalmötes-
former som ha/oer, din goer vara tydligare 
än former på enbart -r därigenom att ris-
ken för störningar från böjningstypen 
b/om,na:h/ommor skulle elimineras. Lik-
nande störningsrisker finns knappast för 
orden på -i, -ii, -v, och för dem ärju ändel-
sen -er också den dominerande (jfr ne-

dan). 

Frågan är om det var så välbetänkt att i 
stort sett generellt genomföra plural på -r 

för orden på -o i SAOL 1973 och om man 
inte, åtminstone alternativt, skulle ha an-
givit pluraländelsen-er, som ju spelade en 
viktig roll i SAOL 1950. Då kunde man ha 
sluppit ifrån den påfallande luckan när det 
gäller plural av ord som hambo, Ian go 

etc. Och man hade sluppit att utan egent-
lig anledning (annat än att man ville undgå 
vokalmöte) ändra de former på -er som 
tidigare stått i ordlistan, t. ex. i fallen 
hanjo, dingo, mango, molo, mungo. 

Plural på -r infördes 1950 i orden radio 

och studio, och den tycks fungera bra och 
borde också, åtminstone i upplagan 1973, 
ha införts för bio. För ordet silo som togs 
in i ordlistan 1950, angavs då ändelsen -r 

eller -s, i 1973-upplagan endast -r. Också i 
detta fall kunde ändelsen -er ha övervägts, 
en ändelse som är väl styrkt ända sedan 
1825, även om den i SAOB anges som 
"numera mindre br.", en uppgift som 
man kan ställa sig något undrande inför, 
eftersom formen "siloer" tycks vara 
ganska vanlig i levande talspråk. (Att den 
formen efter 1950 inte är så vanlig i 
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skriftspråk, i tryck, kan ju helt enkelt bero 
på att den inte är upptagen i SAOL och att 
red igerare och sättare följer SAOL!) 

Pluralenjojoar från SAOL 1950 borde ha 
kunnat få stå kvar i upplagan 1973 (jfr 
ovan). Formen boleroar ter sig dock i hög 
grad umbärlig, men holeroer kunde ha 
satts in. Ibland ser man i stället för radior 
pluralen radioar. Den förekom i rubriken 
på en ledare i Dagens Nyheter 25.5.1978: 
"Sveriges radioar'. Där avses inte "ra-
dioapparater", utan "radioföretag" e.d. 
Det är ett intressant fall. Rubriken bör 
uppfattas som pluralis av "Sveriges ra-
dio". 1 sådana fall ter sig ändelsen -nr 
ganska naturlig. Man kan jämföra med 
pluralis till namn och varumärken o.d., 
t. ex. Fordar, Saabar, Oplar, Volvoar (väl 
oftast dock Volvo även i pluralis, också i 
spontant talspråk). 

Det kanske inte är alldeles nödvändigt att 
behandla alla ord på -o på samma sätt med 
avseende på pluralböjningen. Vissa avvi-
kelser från böjningen med -r förekommer 
ju också i SAOL Jr ovan). Skulle det 
skada om denna ordgrupp visade större 
variation, åtminstone till dess ett mera 
stabilt språkbruk hade uppnåtts? Det är 
föga tillfredsställande att många som fin-
ner vokalmötesformer på -Der naturliga 
inte längre får stöd för denna uppfattning i 
vår officiella ordlista (inte heller i de 
många fall där de hade ett sådant stöd 
fram till hösten 1973 då tionde upplagan 
av SAOL kom ut). 

Ville man skapa större enhetlighet och 
större fasthet i systemet, skulle man väl 
f.ö. ha kunnat överväga att generellt infö-
ra -er för o-orden, dvs, samma ändelse 
som dominerar för de i viktiga avseenden 
likartade orden på -i, -ii, -y och som också 
är den normala för o-orden i danskan och 
norskan. 

Det bör dock nämnas att ändelsen -r för o-
orden har gammal hävd i en viktig variant 
av svenskan, nämligen i finlandssven-
skan. Detta tas upp av Hugo Bergroth re-
dan i första upplagan (1917) av hans klas-
siska verk Finlandssvenska, där han (s. 
69-70) skriver: "Likaså bruka vi väl of- 
tast 	pluralerna fla,ningo 'r, 	gecko r, 
kuckur, (driftl,ucku'r), könguru,-, [1 not: 
Även i Sverige stundom så.], lassor, pon-
nr 'r loj-so 'r, för högsv /lamingoer 1. 
mingos 1. tia,nrnger, geckoer, kuckuer 1 
-or, kön guruer 1. kön gurlis, lassoer 1. las- 
sov, ponnver, torsoer 1. torser. 	Detta 
gamla finlandssvenska bruk som fortfa-
rande är fullt levande i finlandssvenskan, 
har knappast påverkat svenskan i Sverige 
(det nämns inte av Gösta Mattsson i den 
ovan citerade kommentaren till böjningen 
av denna ordgrupp). 

1 något enstaka fall kan svårigheterna med 
böjningen av o-ord leda till osäkerhet om 
genus och till genushyte. Det gäller, eller 
har åtminstone gällt, ordet silo som i nå-
got äldre språk ibland uppträdde som neu-
trum (SAOB har belägg på neutralt genus 
från tiden 1913-1957 men anger detta 
genus som "föga br."), och då med plura-
lis på -n (jfr piano:pianon) eller ibland 
med ändelselös pluralis. 1 ett annat fall är 
neutralt genus vanligare i nutida (tal)-
språk, nämligen lasso. Pluralen lasson an-
förs som den normala i Östergrens ord-
bok, och som mindre vanlig anges formen 
lassoer. Men Östergren markerar ändå att 
ordet är realgenus. Bland yngre svenskar 
är pluralen lasson ingalunda ovanlig, och i 
singularis används ganska ofta ett lasso, 
lassot. Ordet kan vara på väg att byta 
genus, vilket det inte finns någon anled-
ning att söka förhindra. Svårigheterna 
med o-ords pluralböjning skulle ibland 
kunna undvikas om man tillät orden att 
vara neutrala i st.f. icke-neutrala. Detta 
kunde kanske beaktas när nya ord av den-
na typ kommer in i språket. 
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Ord på -u 
1950 1973 SAOB 0 

billitil saknas -er saknas saknas 

kiichi, -ar -ar (så -ar el. -er [-ar] 

äv. på el. (i Fini.) 

Iri/tkueka) -r 

kii,igurii -Cr el. -r -er el. -r -er el. r, -r el. er  

förr äv. -s 

(1824) 

,iiara/,u -er -er -er -er 

(Ordet har alt. tryck på slutstav. i 1950, 1973, SAOB, enbart tryck där hos Ö) 

se/ni -er -er -er, äv. -er 

(mera tillf.) 

-r, stundom 

-s (1849) 

-er -er -er 

De flesta orden på -u har alltså pluralän-

delsen -er i SAOL 1973 (och 1950), och 

språkbruket tycks i detta fall vara stabilt. 

Ett ord saknas i listan ovan, nämligen ernu 

(vanligt korsordsord!), som egendomligt 

nog aldrig har tagits in i SAOL, men det 

har också pluralen -er (så i SAOB). Två av 

ii-orden avviker från mönstret, kängaru 

och kiicku. För känguru anges alternativt 

ändelsen -r (äldsta belägg i SAOB från 

1909). Ordet kucku har enligt SAOL en-

dast pluraländelsen -ar, vilket otvivelak-

tigt är den gängse formen. Den kan möjli- 

gen bero på att ordet både som benämning 

på göken (och på ett kort i killespelet) och 

som beteckning för "högsta hönset" e. d. 

i en samling personer närmar sig karaktä-

ren av egennamn. Men det kan också bero 

på anslutning till ordet pippi (se nästa av-

snitt). 

U-orden kan emellertid betecknas som 

prohlernfria. Skulle nya sådana ord korn-

rna in i språket är det nästan självklart att 

de skall förses med pluraländelsen -er. 

Ord på -i 
1950 	 1973 

hikini 	 saknas 	 = 

hli,ii 	 saknas 	 -er 

hoggi 	 -er 	 -er 

kadi 	 -er 	 -er 

'kauri (snäcka) -er 	 -er 

2kauri (träd) 	-er 	 -er 

kolibri 	-er, äv. -s 	-er 

SAOB Ö 

saknas saknas 

-er (dock saknas 

enbart bet. 

på slutstav.) 

-er saknas 

-er el. -s [-er 1. -s] 

(dött:=) 

-er, äv. -s saknas 

-er saknas 

-er, äv. -er el. -s 

-s el. -r 



kombi saknas = saknas saknas 
kull -er el. -s -er -er el. -s -er [1. -s] 
käppi -er el. -s -er -er el. -s -er el. -s 
rnaori -er -er -er el. = -er 

el. maorer 
äv. -s 

inaxi saknas = saknas saknas 
inidi saknas = saknas saknas 
mmi saknas = saknas saknas 
motti -n el. -s = -n el. -s saknas 
mufti -er -er -er, äv. -s = 

(dött:=) 

penni = = = = 
pippi -ar -ar (mera tillf.) -n el. -ar 

-ar, ngn gg = 
rabbi -s el. -er -er -s el. -er -s 
safari saknas = el. -er -er el. -s 
salami saknas 0 0 saknas 
sari saknas = -s saknas 
taxi = = = el. -s 
vogi saknas -er -s 

Aven för i-ordens del framträder ett klart 
mönster, nämligen att den mest förekom-
mande pluraländelsen i SAOL 1973 (och 
gängse språkbruk) är-er och att inga alter-
nativa s-pluraler ges längre. Dessa ord har 
då samma ändelse som flertalet u-ord (och 
'-ord). Endast i ett fall förekommer en 
annan ändelse, nämligen -ar för ordet 

pippi. Att det ordet i betydelsen "fågel" 
har just den pluralformen kan bero på att 
det i barnspråk (där det mest förekommer) 
har övertagit pluraländelsen från ordet 
fäglar (jfr nedan). 

1 åtskilliga fall har emellertid SAOL 1973 
ändelselösa pluralformer. Att så är fallet 
vid myntordet penni är föga överraskande 
(även om formen pennir i betydelsen 
"pennislantar" förekommer i finlands-
svenskan). Ett påfallande exempel är or-
det motti (lånat från finskan under vin-
terkriget 1939-40). Där hade SAOL 1950 
(liksom SAOB) -n el. -s, bägge formerna 
lika olämpliga, den första därför att den 
rätteligen hör till neutrala ord, den andra 

därför att det inte finns något rimligt skäl 
att förse ett finskt lånord med pluraländel-
sen -s. 1 SAOL 1973 har man därför från-
gått tidigare uppgifter om pluralformen 
och i stället valt att ange att ordet heter 
motti också i pluralis. 1 finlandssvenskan 
förekommer formen mottir (jfr citatet från 
Bergroth ovan). En lämpligare rikssvensk 
form vore mottien, dvs, enligt 
huvudmönstret för i-orden. 

Två av 1-orden är särskilt vanliga i allmänt 
språkbruk, hikini och framför allt taxi. 
För hikini anges ändelselös plural i SAOL 
1973, men alternativet hikinien enligt hu-
vudmönstret för denna ordtyp borde ac-
cepteras. 

Fallet taxi är mera komplicerat. 1 vanligt 
talspråk kan man höra pluralema taxien, 
taxiar, taxis, taxin och taxi (och i fin-
landssvenskan taxin). Taxi,i kan utan vi-
dare förkastas, eftersom den formen 
borde förutsätta en grundform ett taxi. Li-
kaså kan taxis anses olämplig, om det går 
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att finna bättre alternativ, och det är ju 

ingen svårighet. 1 SAOL har man valt att 

ge enbart pluralen taxi. Är det då den 

lämpligaste pluralformen? Knappast. Det 

är över huvud taget mindre lyckligt att ha 

ändelselös pluralis till icke-neutrala ord av 

detta slag. Åtminstone alternativt borde 

taxier också accepteras, varigenom ordet 

skulle inordnas i det allmänna systemet 

för 1-orden. Gösta Mattsson säger i den 

tidigare nämnda skriften (s. 98-99): "1 

SAOL 1950 har taxi oförändrad pluralis 

och följer därmed ett mönster för neutrer, 

t. ex. hus. Behovet av en särskild plural-

form tar sig ibland uttryck i den engelska 

pluralen taxis, liksom pluralis av tere 

någon gång av en rad ioreporter 

oöverlagt kan få formen teves... Men de 

engelska pluralformerna kan inte här lan-

seras, särskilt som ordlistan i övrigt ställt 

dem på avskrivning. Naturligtvis kan 

sammansättningar träda in: taxibilar, te-

veapparater, men en pluralform till de 

enkla orden bör också kunna anges. Där-

vid har taxi lämnats orörd som pluralis 

och teve (TV, tv) nyinförts. "Mattsson sä-

ger också: "Samma typ av ordbildning 

tillhör behå, nu med pluralis behå i stället 

för behån el. behåar i SAOL 1950. Där-

med följer böjningen ursprungsordet 

(bysthållare). Till samma grupp föres här 

också motti och de nyinsatta bikini, ra/än 

och san. Vid safari ges också sidoformen 

safarier (med belägg i SAOB)". Mattsson 

är tydligen medveten om att de ändelse-

lösa pluralerna för ord av här diskuterat 

slag skiljer sig från tiertalet pluraler av 

likadant byggda ord. Det är synd att han 

inte diskuterar hela gruppen i-ord och 

klart tar ställning till möjligheten att i stör-

re utsträckning använda ändelsen -er. Den 

ändelsen förefaller lämplig också för or-

den.s(ifäi-i och san, som han nämner. För 

sa.lari ges ju både ändeleselös plural och 

plural på -er; det är påfallande att Matts-

son tycks nästan be om ursäkt för att for-

men sa/arter har tagits upp - han betonar 

att den är belagd i SAOB. 1 andra fall tas 

ingen hänsyn till vilka former som ges i 

SAOB - det gäller t. ex. motti, san. 

Ordet komhi " kombinerad person- och 

varubil" har också ändelselös plural i 

SAOL 1973. Även i detta fall borde plura-

len koinhier accepteras. Orden inaxi, inidi 

och mmi om vissa damklädesplagg av oli-

ka längd får också ändelselös plural i 

SAOL 1973. Dessa ord torde aldrig ha 

varit vanliga i pluralis, och de är väl redan 

nu nästan försvunna ur språket igen. 

Ord på -y 
1950 1973 SAOB 0 

baby -ar el. -er -(jr el. -er saknas hahies 

el. hahies 

dandy -ar el. -er -er -s, äv. -ar [-er] 

el. -er 

guppy saknas -er saknas saknas 

hobby -er el. -er Ngn gg före- [-s] 

hobbies kommer den eng. 

pI .-formen 

hobbys. Öster- 

gren 0927; an- 

givet ss. säll- 

synt). 
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jockev -er -er -er (men där (har bara 
(uttalas 'jåkki) tryck på slut- formen jockej) 

stav.) 
jury -er -er -er (dött: -s) [-er] 
Iobhv saknas -er saknas saknas 
pennv pence pence pence, föga pence 

br. = 
ponnv -er -er -er, stundom -er (förr ofta 

-or, i FinI. eng. plur. 
äv. -r el. =. ponnies) 
(Av. med mer 
el. mindre eng. 
pi.: ponnies, 
pOflies, ponnvs.) 

shi,nmv 0 saknas 0 0 
story saknas 0 saknas 
sulkv -er el. -er -r 

sulkies 
tocldv todd'ur el. = 1950 toddar, ibi. 

toddar toddvar 
ZIoty = = saknas 

Y-orden har liksom u- och i-orden med få 
undantag pluraländelsen -er enligt SAOL 
1973 (och i gängse språkbruk). Att mynt-
orden pennv och zlotv inte följer detta 
mönster är föga överraskande. F. ö. är det 
bara tre '-ord i SAOL 1973 som avviker 
från mönstret. Det första är baby där man 
nu har strukit den engelska pluralen ha-
hies och har kvar -or och -er. (Kanske 
nästa upplaga kan ta in också en alternativ 
grundform behis -en, -or.) Att detta ord 
har fått -ur (vid sidan av -er) kan bero på 
den starka ställning denna pluraländelse 
har i inhemska personord (som inte är av 
typen flicka: flickor). Ordet toddy har 
"med ålderns rätt", som Gösta Mattsson 
säger (se ovan s. 9) fått behålla pluralfor-
men todd%'ar eller toddar Jr t. ex. grog-
ga/, supar). 

För ett ord som är nytillkommet i SAOL 
1973 har ingen pluralform alls angivits, 

nämligen för story. Oavsett om man utta-
lar detta ord med -y eller -i borde det 
kunna få pluralen storver. Den formen sy-
nes med tanke på hela ordgruppen vara 
den självklara (om man vill undvika den 
engelska formen stones). 

Ord på -e 

Det finns en liten grupp främmande ord på 
-e som ur vissa synpunkter kan jämställas 
med de övriga grupper som har diskute-
rats här. Det är orden abe, kantele, oboe 
och ukulele, som alla i SAOL 1950 och 
1973 liksom i SAOB och i Östergrens ord-
bok har pluraländelsen -r, Pluralformen 
anges för ordet kantebe i SAOB som 
"mindre bruklig", och det sägs också att 
ändelselös pluralis kan förekomma vid 
detta ord. 
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Teve och behå 

Initialorden tei'e och behå bildar en grupp 
för sig, och de tillhör egentligen inte sam-
ma ordtyper som har diskuterats i det fö-
regående. De har också grav accent, till 
skillnad från huvuddelen av övriga ord. 
Det kan dock vara lämpligt att ta upp ock-
så dessa ord här. 

För teve ger SAOL 1973 enbart ändelselös 
pluralis; jfr citatet från Gösta Mattsson 
ovan s. 13. 1 detta fall förefaller en plural-
ändelse -r omöjlig. Helt uteslutet torde det 
vara att få en höjning teve:tevar (jfr gas-

se:gossar) accepterad av språkbrukarna. 
En möjlighet är dock att använda ändel-
sen -or i detta fall, och just tevear är en 
form som man ibland kan få höra i dagligt 
tal. Den formen kanske borde övervägas, 
liksom TV-or, tu-or. En bestämd plural 
tevena är inte särskilt väl anpassad till 
svenskt böjningssystem - man hamnar då 
i en annan kategori, nämligen bestämd 
form pluralis av neutrala ord på vokal, 
,näteni, sche,nana etc. En form tei'earna 

(TV-oroa) ter sig rimligare, och den förut-
sätter ju den obestämda pluralen teuear. 

Gösta Mattsson diskuterar i korthet också 
ordet behå (jfr citatet ovan s. 13), där 
pluraländelserna -n el. -or i SAOL 195() 
har ersatts med ändelselös plural i SAOL 
1973. Detta ter sig som en försämring. Att 
bvsthållare heter detsamma i pluralis kan 
aldrig vara något starkt argument för att 
också behå skulle ha ändelselös plural. 
Det synes vara rimligare att fortsätta att 
tillåta (också) ändelsen -or för detta ord, 
en ändelse som ingalunda är ovanlig i le-
vande (tal)språk. Däremot finns det ingen 
anledning att bevara plural på -n i detta 
fall. Den formen beror väl på att boksta-
ven h i pluralis kan heta h-n. Men bok-
stavsnamnen är neutrum, och behå är 

realgenus. 

Här har föreslagits att både teve och behå 

skulle (åtminstone alternativt) få plural-
ändelsen -or. Därigenom skulle orden få 
samma pluraländelse som det inhemska 
pippi (med grav accent), kucku och jojo 

(enligt förslag ovan). Det synes vara så att 
just den grava accenten gör pluraländel-
sen -or i dessa ord naturlig för mångas 
språkkänsla. Kanske också den omstän-
digheten att det här (bortsett från jojo) 

inte rör sig om ord som kan betecknas 
som främmande på samma sätt som näs-
tan alla de andra som diskuterats här, bi-
drar till att dessa ord kan (bör?) behandlas 
på ett särskilt sätt med avseende på plur-
alböjningen. För jojo är det säkert av vikt 
att ordet särskilt tillhör barn- och ung-
domsspråk, där en form jojoar (liksom 
pippiar) är nästan vad man kan vänta sig 
med hänsyn till svenskans böjningssystem 
i stort. Något liknande gäller formen bo-
byar, som alltså står i SAOL. 

Slutord 

De två- eller flerstaviga icke-neutrala 
främmande orden på -o, -ii, -i, -v (och -e) 
utgör en visserligen inte helt enhetlig men 
ändå särpräglad ordgrupp i svenskan. Åt-
skilliga av de ord som ingår i denna grupp 
har beträffande pluralböjningen länge vål-
lat problem, både för språkbrukarna och 
för lexikograferna. 1 ordlistor och ord-
böcker har de behandlats på skilda sätt 
vid olika tidpunkter. Olika lösningar har 
prövats, men ännu är det för tidigt att säga 
att man för alla dessa ord (särskilt inte för 
vissa av dem på -o och -i) har kommit 
fram till slutgiltiga och av språkbrukarna 
allmänt accepterade former. 

SAOL 1973 innebär ett klart framsteg i 
fråga om behandlingen av dessa ord, all-
deles särskilt därigenom att ändelsen -s 
har utmönstrats (utom i fallet peso, -s). 

Mindre tillfredsställande är det att SAOL 
1973 inte ger någon pluralform alls för vis- 
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sa ord (särskilt på-o). Om man tar hänsyn 
till det (de) språkliga system som avteck-
nar sig vid en sammanställning som den 
som gjorts här, ter det sig också diskuta-
belt att SAOL 1973 i så pass många fall 
har infört ändelselösa pluraler till icke-
neutrala ord på obetonad vokal, och gjort 
det utan att ge något annat alternativ. 

Det synes mig finnas anledning att pröva 
om man inte i större utsträckning skulle 

kunna använda pluraländelsen -er för åt-
skilliga av de ord där SAOL nu ger anting-
en -r eller ändelselös plural. För några 
speciella fall ter sig -ar som den lämpliga 
ändelsen. 

Frågan om dessa ordtypers behandling 
kommer säkerligen att prövas på nytt, när 
det blir aktuellt att utarbeta en ny, elfte 
upplaga av SAOL. 
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Ciih,,i,,ci 	Svenska språknämnden 1977/78 
Gri,ihaii,,i 

Vad sysslar ni egentligen med på Svenska språknämnden'? 
Och vilka är det som är nämnden? Det är frågor som daglig-
dags ställs till oss på språknämndens sekretariat. Språknämn-
dens organisation presenterades i Språkvård 3/ 1 974, verk-
samheten i Språkvård 3/ 1 976. Det kan vara på sin plats att i 
årets tredje nummer något redogöra för det gångna verksam-
hetsåret. 

Nämdens sammansättning 

Medlemmarna i Svenska språknämnden 
för perioden 1.7.1977-30.6.1980 är föl-
jande: 

Direktör Lars Algotsson, Tekniska No-
menklaturcentralen 

Professor Sture Allén 
Direktör Arne F. Andersson, Föreningen 

Norden 
Professor Sven Benson, Universitets- och 

högskoleämbetet, Göteborgs universi-
tet 

Fil, kand. Lennart Berglund, Svenska 
Bokförläggareföreningen 

Fil, mag. Sonja Carlberg, Publicistklub-
ben 

Skolkonsulent Karin Dahl, Skolöversty-
re Isen 

Professor KarI-Hampus Dahlstedt, För-
eningen Norden 

Professor Sven Ekbo, Svenska Akade-
miens ordboksredaktion 

Programdirektör Nils-Olof Franzén, Sve-
riges Radio 

Professor Sigurd Fries, Universitets- och 
högskoleämbetet, Umeå universitet 

Direktör Jan Gillberg, Sveriges Mark- 
nadsförbund 

Författaren Lars Gyllensten, Svenska 
Akademien 

Professor Gösta Holm, Universitets- och 
högskoleämbetet, Lunds universitet 

Författaren Olov Jonasson, Sveriges För-
fattarförbund 

Professor Gustav Korlén, Vitterhets-, 
Historie- och Antikvitetsakademien 

Professor Örjan Lindberger, Folkuniver- 
sitetsföreningen 

Professor Sten Malmström, Universitets-
och högskoleämbetet, Stockholms uni-
versitet 

ni-
versitet 

Professor Lennart Moberg, Vitterhets-, 
Historie- och Antikvitetsakademien 

Professor Bertil Molde 
Professor Dag Norberg, Vetenskapsaka-

demien 
Studierektor Åke Norén, Folkbildnings-

förbundet 
Gymnasieinspektör Evald Palmlund, 

Skolöverstyrelsen 
Hovrättspresidenten Sten Rudholm, 

Svenska Akademien 
Skådespelerskan Sif Ruud, Dramatiska 

Teatern 
Lektor 	Stig 	Starrsjö, 	Svensk- 

lärarföreningen 
Professor Carl Ivar Ståhle 
Författaren Per-Olof Sundman, Förening-

en Norden 
Professor Carl-Eric Thors, Svenska 

språknämnden i Finland 
Författaren Karl Vennberg, Sveriges För-

fattarförbund 
Professor Gun Widmark, Universitets-

och högskoleämbetet, Uppsala univer-
sitet 
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Nämndens styrelse består av Carl Ivar 
Ståhle (ordförande), Bertil Molde (sekre-
terare), Sture Allén, Sonja Carlberg, Karl-
Hampus Dahlstedt, Lars Gyllensten och 
GLIn Widmark. 

Nämnden 	som själv inte är en statlig 
institution - erhöll för året 1977/78 
582000 kronor i statsbidrag till löner för 
de fem statligt anställda vetenskapliga 
tjänstemännen samt till en del av lokal-
och kontorskostnaderna. Övriga kostna-
der, däribland lönerna för de två kontoris-
tema, täcks av privata anslag, i första 
hand från Svenska Akademien (30000) 
och Ebba Danelius stiftelse (80000), samt 
av inkomsterna från nämndens verksam-
het - försäljning av skrifter, gransknings-
uppdrag m. m. För budgetåret 1978/79 
uppgår statsbidraget till nämnden till 
661 000 kronor. 

Språkvtrdsarbetet 

Det egentliga arbetet utförs på nämndens 
sekretariat, som sedan nyåret 1977 har sin 
fasta stad i en sliten men trivsamt omo-
dern våning på Birger Jarlsgatan 9 i Stock-
holm. Där bedriver fil. dr Ulla Clausén, 
fil, mag. Catharina Grönbaum, hum. 
kand. Erika Lyly och fil, mag. Per A. Pet-
tersson samt chefen för sekretariatet, Ber-
til Molde, den dagliga språkvårdande 
verksamheten med att svara på språkfrå-
gor i brev och i telefon, granska texter av 
olika slag, samla nya ord, redigera nämn-
dens skrifter och åtskilligt annat. (Tjänst-
lediga språkvårdare är docent Margareta 
Westman och fil. lic. Bengt Nordberg.) 

Antalet språkfrgor som besvarats i brev 
eller telefon under verksamhetsåret 1977/ 
78 var omkring 8000. Av de texter som 
granskas kommer den övervägande delen 
från den offentliga sektorn; det rör sig om 
lagtexter, brevmallar, handböcker, skriv-
anvisningar och annat. Men gransknings- 

uppdragen är annars av mycket skiftande 
karaktär - de gäller såväl ordböcker som 
informationsbroschyrer som psalmverser. 

Den offentliga svenskan 

En stor del av den rådgivande verksamhe-
ten gäller alltså den offentliga svenskan. 
Språknämndens sekretariat samarbetar 
med och är rådgivare åt de fast anställda 
språkvårdarna i kanslihuset och på stats-
kontoret. 

Nämnden är också engagerad i den s. k. 
Bymåkratiutredningen, som har till uppgift 
att minska krånglet i förvaltningen. Bertil 
Molde är expert i utredningen och ordfö-
rande i dess särskilda språkgrupp. Hel-
tidsanstähld expert i språkgruppen är fil. 
kand. Birgitta Lindgren, som tidigare var 
anställd vid språknämndens sekretariat. 

Arbetet med en handbok i offentlig svens-
ka pågår. Nämnden har också tillsam-
mans med Statens personalutbildnings-
nämnd givit ut studiematerialet "Att skri-
va bättre offentlig svenska", skrivet av 
Margareta Westman (anmält i Språkvård 
1/1978). 

Svenskan i skolan 

Språknämndens enkät till svensklärarna 
(Språkvård 4/1976) visade ett behov hos 
många lärare att få diskutera de språkliga 
normerna i svenskundervisningen. Sekre-
tariatets personal har i olika sammanhang 
deltagit i diskussionen om språket i skolan 
och dessutom medverkat vid lärardagar 
och i lärarutbildningen. Ett häfte med 
skrivregler för skolan har just färdig-
ställts; en provupplaga väntas komma ut 
under hösten. 
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Terminologiskt arbete 

Under 1977 ingicks ett avtal med Tek-
niska nomenklaturcentralen, TNC, enligt 
vilket Svenska språknämndens sekreta-
riat skall bistå TNC med hjälp i språkfrå-
gor. Det innebär bl. a. att publikationer 
från TNC - ordlistor och annat - språk-
granskas på sekretariatet. Språklig rådgi-
vare åt TNC är Bertil Molde. 

På sekretariatet granskas också åtskilliga 
av Standardiseringskommissionens för-
slag till standarder. 

Spräknämnden var representerad vid mö-
tet Nordterm 1978 i Bergen i februari, an-
ordnat av de nordiska terminologior-
ganen. Sture Allén talade där om "Termi-
nologi i nordiskt samarbete". 

Projekt 

Vid sekretariatet bedrivs fortlöpande en 
registrering av det svenska ordförrådets 
tillväxt under efterkrigstiden. Materialet 
hämtas främst från dagstidningarna. Detta 
material utgör också grunden i den 
nyordsbok som utarbetas på sekretariatet. 
Motsvarande nyordsböcker görs i Dan-
mark och Norge. 

Arbetet med en svensk uttalsordbok och 
en norsk-svensk ordbok pågår. 

Under 1977 slutfördes projektet "Sjuk-
vårdsspråk". Resultatet finns publicerat i 
en bok med samma namn i nämndens 
skriftserie och i en artikel i Språkvård 1I 
1978. 1 samband med utgivningen av bo-
ken hölls en konferens med representan-
ter för medicin och sjukvård samt för 
språknämnden. 

Remissyttranden 

Nämnden har under 1977/78 avgivit ett 
antal remissyttranden i frågor med språk-
lig anknytning. Bland de viktigare kan 
nämnas förslaget om en nordisk radio-
och tv-satellit. Nämnden ställde sig posi-
tiv till en sådan och underströk i fråga om 
programpolitiken att det är viktigt att åt-
gärder som kan främja den nordiska 
språkförståelsen och stärka den nordiska 
gemenskapen får en central plats i den 
nordiska radio- och tv-verksamheten. 
Nämnden pekade också på möjligheten 
att texta svenska, danska och norska pro-
gram på originalspråket. 

Nämnden har också ställt sig positiv till 
ett förslag om inrättandet av en medicinsk 
språknämnd för vården av såväl det medi-
cinska fackspråket som det medicinska 
allmänspråket. Se vidare Språkvård 2/78. 

Undervisning 

Sekretariatets personal har hållit ett stort 
antal olika kurser, föredrag och semina-
ner för förvaltningstjänstemän, svensklä-
rare, tjänstemän vid Sveriges Radio, tek-
niker, universitetsstLideraflde m. fl. Det är 
bara att beklaga att sekretariatet måste 
avvisa en stor del av önskemålen om med-
verkan vid undervisning i modern svens-
ka. Men tiden räcker helt enkelt inte till 
för mera. 

Nordiskt samarbete 

Språknämndens sekretariat håller nära 
nog daglig kontakt med de övriga språk-
nämnderna i Norden och med Nordiska 
språksekretariatet, som började sin verk-
samhet den 1juli 1978. Särskilt nära har 
samarbetet varit med de finländska språk-
vårdsorganen: Sverigefinska språknämn-
den, som är inhyst i den svenska nämn- 
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dens lokaler. Byrän för svenska språket i Skrifter 
Finland och Finska språkhyrn. 

Språknämnden har i september i år arran-

gerat det årliga språkmötet mellan språk-

nämnderna i Norden. Mötet ägde rum i 

Visby. Vid detta möte diskuterades den 

viktiga frågan om principerna för språk-

nämndernas rådgivning. Språknämnden 

var också värd för årets styrelsemöte i 

Nordiska språksekretariatet. Språksekre-

tariatet övertar 1979 utgivningen av års-

skriften Språk i Norden. 1 volymen 1979 

kommer diskussionerna om språkvårdens 

principer vid språkmötena 1977 och 1978 

att utgöra huvudtemat. 

1 nämndens skriftserie har under 1977/78 

utkommit 

De nordiska språkens framtid (red. 

Bengt Sigurd) 

Språk i Norden 1977 

Per A. Pettersson, Sjukvårdsspråk 

Bo Magnusson, Språket i Kalmar 

Tidskriften Språkvård har under året gått 

ut till närmare 3000 prenumeranter. 
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Erik 
Sundström 	

Rapport frän en språkvtrdskon- 
ferens 

Sedan bortemot tre är finns det en arbetsgrupp för samarbete 
mellan de olika språkvårdsorganen i Sverige. 1 mars 1978 
ordnade gruppen en informations- och d iskussionskonferens 
med temat Språkvård - rådgivning, normering, påverkan. 1 
konferensen deltog representanter för ett tjugotal myndighe-
ter och organisationer som i sin egen verksamhet har intresse 
av språkvårdsfrågor. Erik Sundström från Tekniska nomen-
klaturcentralen var sekreterare vid konferensen. 

Arbetsgruppen för språkvårdssamverkan 

föreslogs av Sture Allén i det föredrag 

som han höll inför Svenska språknämn-

dens årsmöte den 19 september 1975. Ar-

betsgruppen består av representanter för 

Svenska Akademien. Svenska språk-

nämnden, SIS (Standardiseringskommis-

sionen i Sverige) och TNC (Tekniska no-

menklaturcentralen). Arbetsgruppens syf-

te är att verka för ett utökat samarbete 

mellan organ med sprkvårdande upp-

gifter. Gruppen sysslar dock inte bara 

med inbördes frågor. Att samverka inne-

bär i detta fall i hög grad att rikta informa-

tion utåt, att samla intresserade och sti-

mulera dem till ett åsiktsutbyte. 1 detta 

syfte anordnades den 15 mars 1978 en in-

formations- och diskussionskonferens 

med temat Sprki)rd - rådgiuning, nor-

mering, pi'erkan. Konferensen samlade 

ca 40 deltagare och ägde rum på Hotell 

Carlton i Stockholm. För de praktiska ar-

rangemangen svarade Svenska språk-

nämnden. 

Alla utövar språkvård 

1 sitt inledningsanförande betonade ar-

betsgruppens ordförande Sture Allén i an-

slutning till konferensens tema, att språk-

i'ård i gruppens tolkning är ett allmänt 

övergripande begrepp. Det innefattar råd-

givning och normering på allmänspråkets 

och fackspråkets områden men också an-

nan mer eller mindre reguljär verksamhet 

som övar inflytande på språkets utveck-

ling. Från den utgångspunkten, menade 

Allén, inses lätt vilken viktig roll delta-

garna i konferensen spelar, fastän de inte 

representerar språkvårdsorgan i egentlig 

mening. Detta gäller Riksförsäkringsver-

ket, Postverket och Naturvårdsverket lika 

väl som Svenska Elektriska Kommis-

sionen. Statsrådsberedningen och Lands-

tingsförbundet för att bara nämna några 

av de myndigheter och organisationer till 

vilka inbjudan hade riktats. 

Effektivare samverkan? 

Sedan arrangörerna under förmiddagen 

presenterat sin språkvårdande verksam-

het följde på eftermiddagen en diskussion 

om hur en effektiv samverkan skulle kun-

na utformas. Den inleddes av fyra speci-

ellt inbjudna talare. 

Christina Rogestam från riksdagen utgick 

från fyra behovsområden som är aktuella 

för byråkratiutredningen, där hon är ord-

förande. 
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1 att förenkla krångliga bestämmelser och 
omständlig förvaltningspraxis 

2 att ge medborgarna förbättrad service 
och information 

3 att bevaka enskilda människors rättssä-
kerhet inom förvaltningen 

4 att åstadkomma ett enklare och klarare 
språk i myndigheternas meddelanden 
till enskilda människor 

Den grupp inom utredningen som speciellt 

sysslar med språkfrågorna har börjat med 
att ta reda på vad som idag görs för att få 

bukt med det krångliga myndighetssprå-
ket. Man granskar bl. a. utbildningen vid 
högskolor och myndigheter och ser efter 
vilken språkvård som bedrivs samt inven-
terar språk- och skrivanvisningar för of-

fentlig svenska. 

Christina Rogestam menar att det i dag 
finns ett stort intresse för språkvårdsfrå-
gor och att språkvårdsarbetet vid en för-
valtning kan entusiasmera andra att göra 
något liknande på sitt område. På det sät-
tet kan en viktig och nödvändig kedjere-

aktion komma igång. 

Harry Brvnielsson redovisade några av de 

ställningstaganden som framförts i SOU 
1977:71 Vetenskaplig och teknisk infor-
mationsförsörjning. lnformationsförsöij-
ning omfattar alla de åtgärder som syftar 
till att underlätta för en informationssö-
kare att få information. En grundtanke har 
varit att verksamheten inte skall centrali-
seras, utan att i stort sett befintliga tjäns-
ter och funktioner skall bestå utan änd-
ring. Man föreslår att s. k. ansvarsbiblio-
tek vid sidan av sin lokala funktion skall 

försörja hela landet med information från 
ett visst sakområde. 1 betänkandet före-
slås också att ett samordnande organ skall 
inrättas. Planering, samordning samt stöd 
åt forskning och utbildning skall ingå i 

uppgifterna för detta organ. 

Av särskilt intresse här är att betänkandet 

föreslår en nämnd för terminologi, klassi-
fikation och språkfrågor. Härvid har 

SINFDOK-utredningen haft Arbetsgrup-
pen för språkvårdssamverkan i tankarna. 
Harry Brynielsson slutade med att under-
stryka det angelägna i att arbetet inom 
information som rådet 	utnyttjar 	redan 

vunna erfarenheter och etablerade samar-
betsformer. Det finns här anledning att 
satsa på t.ex. TNCs system TERMDOK. 

Hats Be,gqi'ist från Konsumentverket 
vittnade om de många kontakter som ver-
ket har med allmänheten, säkert fler än 
vid de flesta myndigheter. Detta gäller 
inte minst Allmänna reklamationsnämn-
den, som administrativt sorterar under 
verket. 

De som mest kontaktar Konsumentverket 
är 'vanliga konsumenter 	Självt tar ver- 
ket kontakt med människor av alla kate-
gorier, konsumenter, företagare, myndig-
hetspersoner. För Konsumentverket är 
det därvid väsentligt att kunna redogöra 
för ofta ganska komplicerade förhållanden 
på ett korrekt men ändå lättillgängligt sätt. 
Spräkvård är därför en viktig angelägen-
het. 

En särställning inom verket intar tidskrif-
ten Råd & Rön som på ett populärt sätt 
skall ge viktig information till nära en halv 
miljon läsare. Tjänstemän vid verket och 
inte minst medarhetarna i Råd & Rön tar 
inte sällan kontakt med Tekniska no-
menklaturcentralen, Svenska språknämn-
den och andra som ger råd i språkliga 

frågor. Detta är till stor hjälp. Hans Berg-
qvist uttryckte avslutningsvis en förhopp-
ning om ett fortsatt och helst vidgat sam-

arbete mellan Konsumentverket och de 
språkvårdande instanserna. 

Haiis Ingvar Hanson företrädde informa-
tions- och anrionsbyråbranschen. Han 
framhöll att annonser ofta bygger på 
texter, t. ex. promemorior och liknande 
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dokument, som utformats av tekniska och 

ekonomiska experter i företag och hos 

niyndigheter. 1 viss mån sätter därför 

myndigheternas språk och aff'ärsbrevens 

språk sin prägel på reklamsvenskan. Hu-

vuddelen av tidningarnas annonser skrivs 

emellertid av skribenter som är tränade 

att uttrycka sig enkelt, intresseväckande 

och övertygande och härigenom har re-

klamsvenskan blivit ett aktivt och ledigt 

språk. 

Reklamskribenten söker ofta en du-rela-

tion till sina mottagare och i ivern att kom-

ma läsaren så nära som möjligt frestas han 

att använda ord som är "inne". Annonser 

och affischer sprider mer än andra text-

typer modeord, och då reklamsvenskan 

kritiseras är det mindre för att den inne-

håller fragment av byråkratsvenskan än 

för förekomsten av just modeord. 

Avslutningsvis föreslog Hans Ingvar Han-

son att språkvårdens företrädare tillsam-

mans med skribenter på annons- och in-

formationsbyråer skulle skapa ett forum 

för återkommande kontakter och me-

ningsuthyte. 

Diskussion 

Frågan om särskilda språk i'årdstjiinster 

vid de olika myndigheterna och verken 

togs upp av Inger Marcks von Wtirtemberg 

från Naturvårdsverket. Någon måste se 

till att den nya förordningen om enklare 

myndighetsspråk efterlevs (SFS 1977: 

951). Kurser är nog bra, menade hon, men 

räcker inte. Att enskilda tjänstemän efter 

en veckas utbildning skulle kunna klara en 

så tidskrävande och viktig arbetsuppgift 

vid sidan om sitt ordinarie arbete trodde 

inte Inger Marcks von Wörtemberg. Yt-

terst är det hela en fråga om att få de 

ansvariga att inse hur väsentlig språkfrå-

gan är och att ge uttryck för denna insikt i 

medelstilldelning. Bertil Molde svarade på 

detta inlägg med att påminna om Svenska 

språknämndens gamla krav på svenska 

som obligatoriskt ämne i all eftergymna-

sial utbildning. Per Lundahl från Stats-

rådsberedningen noterade tacksamt att 

Inger Marcks von Wärtemberg tagit upp 

frågan om språkvårdarnas status. Tyvärr 

visar erfarenheten att språkvårdsarbetet 

måste börja med de högsta tjänstemännen 

och ta formen av vad man kallar övertal-

ning, dvs, hot, samt innebära att språk-

vårdarna ställer vissa krav som villkor för 

sitt arbete. 

Malin Holmquist, chefredaktör för Kon-

sumentverkets tidskrift Råd & Rön, fram-

höll att valet av de rätta tekniska termerna 

för henne var ett stort problem. Hon tyck-

te att det var speciellt besvärande när ex-

perterna själva inte kunde komma över-

ens om vilka termer som skulle användas. 

1 fallet stereoteknik var det exempelvis en 

uppgift för Råd & Rön att bryta ned den 

air av tjusighet som vidlåder de exotiskt 

klingande uttrycken. Tyvärr står hjälp 

inte att få från teknikerhåll. Lennart Grén 

från Svenska Elektriska Kommissionen 

beskrev arbetet på den internationella 

elektrotekniska ordbok där just stereoter-

merna finns och bad Holmquist förstå att 

man måste vänta ett antal är innan först de 

internationella och sedan de nationella ex-

perterna sagt sitt. Lars Algotsson hänvi-

sade till TNCs ambition att efter snabba 

kontakter med experter och studium av 

tillgängligt underlag avge ett omdöme i 

termfrågor. 

Till språkvårdens ekonomiska sida åter-

kom Ingvar Södervi från Statskontoret 

när han ställde frågan om när man skall 

sätta in språk'i'anskning av en text, i bör-

jan eller i slutskedet av produktionen. 

Han frågade också om det vid resursbrist 

är riktigt att prioritera sådana texter som 

skall gå ut till allmänheten. Carl Johan 

Carlberg från SJS ville vända på resone-

manget och framhöll att pengar fanns att 
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tjäna på en i tid insatt språkgranskning. 
Bertil Molde vittnade om att detta var rik-
tigt, bl. a. fanns erfarenheter från Folksam 
som visade att omsorgsfullt utformade 
brev gav upphov till färre telefonfrågor. 
Herman Sköldebrand från StS bekräftade 
att språkvård ger vinster genom hela pro-
duktionen av teknisk text men menade 
också att det finns en risk för att språkliga 
förbättringar leder till en ändring av det 
tekniska innehållet. Lennart Grén påpe-
kade att innehållet i en teknisk text ibland 
genom språkvårdande insatser kan bli så 
lätt att förstå att texten aldrig kan godkän-
nas av upphovsmännen. Inger Marcks 
von Wörtemberg svarade Södervi att 
språkvården är illa ute om den bara söker 
rätta texter. Givetvis skall ansträngning-
arna inriktas på att få folk att skriva bra 
från böijan. Per Lundahls åsikt var att 
språkvård måste vara med i början och i 
slutet. Den bör ta formen av hjälp till 
självhjälp. Allas tid är värdefull, även lä-
sarnas och dessa är ofta i kraft av sitt antal 
värda en extra hänsyn. 

Mikael Reuter framhöll hur farligt det är 
att på ett tidigt stadium föra fram arhets-
namn på en företeelse, så som ofta sker i 
arbete på t. ex. lagtexter. 1 senare skeden 
heter det gärna att det namnet, som kan- 

ske var olämpligt valt, redan blivit så eta-
blerat att det inte går att ändra. Vidare 
anförde Reuter exempel ur deklarations-
blanketter och frågade vilket som var vik-
tigast, att skriva i exakt överensstäm-
melse med lagtexten eller att skriva så att 
läsaren förstår. Hans Bergqvist menade 
att man först och främst måste försöka 
påverka lagtexten, annars riskerar man att 
själv påverkas av den. 

Carl Ivar Ståhle ville göra en tudelning 
mellan kommunikationen #nvndigheter - 
medborgare, där läget var hoppfullt och 
stora insatser redan gjorts, och kommuni-
kationen av information om tekniska före-
teelser, där situationen var svårare. 
Fackspråk hade en sida vänd mot det in-
ternationella och tyngdes av att experter-
na inte alltid kunde komma överens om 
rekommenderat språkbruk. 

Sture Allén tackade för de bidrag som 
lämnats av deltagarna. Ett ymnigt flöde av 
tankar och förslag hade visat på möjlighe-
ter till bättre samverkan inom språkvår-
den. Ett viktigt förslag var t. ex. att skapa 
ett permanent samarbetsorgan som skulle 
föra samman reklamsvenskans företräda-
re med språkvårdarna. 
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kort v till o, t. ex. bott (bytt). l,iivvel (hy-

vd) och tjärka. Vissa ljudövergångar sker 

bara i vissa förbindelser som då a blir a 

före r, t. ex. fässl (försk) och skoirkarra. 

Litteratur 

Språket i Kalmar 

När Hjalmar Alving 1917 publicerade sin 

undersökning Kalmarmålets ljudsystem 

var det första gången en svensk stadsdia-

lekt beskrevs. Sedan dess har åtskilliga 

stadsmål tagits Upp till behandling. Oftast 

har utgångspunkten varit dialektforsk-

ningen som i Olof Gjerdmans undersök-

ningar av de sörmländska stadsmålen. 

Från senare är finns emellertid även en 

rad undersökningar där språksociologiska 

frågeställningar har trätt i förgrunden, 

t. ex. Gun Widmarks undersökningar av 

Uppsalauttalet eller Bengt Nordbergs av 

Eskilstunaspråket. En rad viktiga stads-

språkundersökningar har publicerats i 

språknämndens serie Svenskt riksspråk i 

regionala skiftningar. 1 den serien ingår nu 

också en förnyad granskning av Kalmar-

språket. Det är Bo Magnusson, f. d. lektor 

vid lärarhögskolan i Kalmar, som publi-

cerat Språket i Kalmar (Skr. utg. av 

Svenska språknämnden 64, Svenskt riks-

språk i regionala skiftningar 6. Esselte 

Studium, 118 s., ca-pris 39 kr.). 

Ljudlära 
1 den traditionella dialektbeskrivningen 

har alltid ljudläran spelat den största rol-

len. Bo Magnusson deklarerar däremot 

som sin avsikt att tyngdpunkten skall läg-

gas på formlära och ordskatt, och av bo-

kens 118 sidor upptar ljudläran endast 22. 

Mellan riksspråket och dagens Kalmar-

språk finner Magnusson en rad olikheter 

inom ljudläran. Det gäller för det första 

olikheter i ljudkvalitet. Bland exemplen 

kan nämnas att kort u ibland ersätts av 

slutet o, t. ex.  svkkeipomp, bonke, att kort 

e 1 genuin kalmaritiska blir i, t. ex. Kalmar 

ijj iff, mil/uno1. Som landsbygdsffirgade 

karaktäriseras däremot övergångarna 

långt i till e, t. ex. magknep, sietstark, och 

För det andra finns kvantitativa skill-

nader: räkneordet en ('år i betonad ställ-

ning långt e, hest. sing. av by blir bvnn, 

snön är hra,nn,, man äter flätsuddar ((lot-

tyrkransar) och en sten kan vara 

(mossbelupen). Ett karaktäristiskt drag, 

som redan Alving betonade, är diftonge-

ringen av de långa vokalerna: den som 

ta°, han haor,  ,O, fågel, svste,,,et, iis 

och .s'vn. 

Det viktigaste kännetecknen på Kalmar-

språket bland konsonanterna är att / alltid 

är "tunt", dentalt, och att r alltid är bakre 

och som regel uttalas frikativt. Något för 

Kalmarspråket typiskt, framhåller Mag-

nusson, är också bortfallet av il efter lång 

vokal, t. ex. bio, .sjä/agia, sketi (skeden), 

och ,en (veden), liksom efter n, t. ex. 

boniie och hniiei (hunden), och före .r, 

t. ex. ,nesso,nina och iss (ids). Intressant 

är här Magnussons phpekande att ord med 

mindre vardaglig klang bibehållit d, t. ex. 

mod, nåd, Finn'rundet (men Svarta 

grann) och Onden.s snusdosa röksvamp 

(men onmia). Även i förbindelse med r 

faller d bort och det heter alltså går (gård) 

och mnära (mjärdar). 

En konsonant som också faller bort är r. 

Det gäller bl. a. i pluraländelsen -ur, t. ex. 

hasta, skeda och tuppana, i presensan-

delser, ropa, och trycksvagt r framför 

paus eller följande konsonant, t. ex. itt pa 
tj,nma och Babro. 1 förbindelse med ., och 

reduceras också r så starkt att det knap-

past är märkbart, t. ex. pessika, stosst, 
kvart och Tossten. Förbindelserna -er,, 
och -ert blir på samma sätt -en och -et: 
febe,,, åke,, och silvet, säker. 

Redan Alving framhöll som ett känne-

märke för Kalmarspråket en "viss entonig 
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släpighet och brist på energi". Detta drag 

återfinner Magnusson också i dagens 

språk liksom en tendens att höja ordtonen 

i slutet av en mening eller fras (alltså som i 

frågor i riksspråket). 

De stora olikheterna mot riksspråket inom 

prosodin gäller annars fördelningen av 

akut accent (som i and-en) och grav ac-

cent (som i and e-n). Naturligt nog anslu-

ter Kalmardialekten här närmast till för-

hållandena i sydligaste Sverige. Sålunda 

har sammansättningar med enstavig 

förled akut accent, exempelvis hrvgg'hus 

och häss sko. Uppsvensk accentuering 

finner man däremot 1 ord som pess ilja, 

rä'  disa och predd' ikstol. Självfallet finns 

också i Kalmar en rad ord och ordtyper 

med växlande accentuering. Bland annat 

gäller detta sammansatta namn som Lund 

gren men Lundh/ad men även enstaka 

ord som lakan. 

Böjningslära 

Avsnittet om formläran som upptar unge-

fär 1/4 av Magnussons bok behandlar dels 

den traditionella böjningsläran, dels ord-

bild ningsläran. 

Inledningsvis konstateras att känslan för 

genus i stor utsträckning trubbats av. Den 

bestämda slutartikeln sammanfaller i mas-

kulinum och femininum och det heter allt-

så båten och flske,i  likväl som boken, 

bron och solen. Det är också bara hos de 

äldre kalmaritei'na isen och månen omta-

las som han eller inyran och sillen som 

hon. Även växlingar mellan realgenus och 

neutrum förekommer i åtskilliga fall. 

Finger heter i best. sing. både fingern och 

fingret (men i best. plur. alltid fingrarna). 

Särskilt hos äldre kalmarbor heter det 

både att svIten ra go och svltet la gott. 

Liksom i många andra dialekter saknas 

ändelse i best. sing. vid realeord på -n: 

/ici,i jobbade på kiarn, ja gick ner till sta-

tion, kasta sten i brunn. En olikhet mot 

riksspråket finns vid realeord på -el, som i 

best. sing. vanligen slutar på -len, t. ex. 

av/en, cr/.Jen, konstaplen. Exempel på 

pluralformer som skiljer sig från de riks-

språkliga är trä äpple, knä, klär (klor) och 

ta/tia (till tå). 

Ett äldre formsystem kan man fortfarande 

möta i adjektivformer som ki'icker, anger 

och härker (kavat, stolt). Andra påfallan-

de former är komparativer som sämmer 

(sämre), äller (äldre) och länger (längre). 

Pronomenformerna överensstämmer i 

stort sett med de riksspråkliga. Det gäller 

även de enklitiska pronomenenfa ha fått-' 

att utå ann; Ja såia. Hos äldre kalmari-

ter - liksom hos äldre stockholmare - 

kan man få höra uttalet honom med långt 

slutet o-ljud. 

Inom verbböjningen visar Kalmarspråket 

upp en mycket brokig bild med en mängd 

alternativa former. Vid sidan av .frågade 
och brukade förekommer också frågte 

och brakte. Den vanliga formen är räkad 

sill och som inte sällsynta uppger Magnus-

son former som bvtade och gnagade. Vid 

de starka verben förekommer ibland and-

ra vokaler än i riksspråket, t. ex. brvtet, 

frvset och skrei'et. Stark och svag verb-

böjning blandas'. spri, spridde, spridet; 

s/..ina, sken, skinet och smälta, smalt el. 

sina/te, smält el. s ,na/tit. Konjunktiv-

former som vore och ginge är, finner Mag-

nusson, sällsynta bland de yngre kalmar-

horna. 

Ordbildning och syntax 

Ett mycket karaktäristiskt drag i Kalmar-

språkets ordbildning är de s. k. bindevo-

kalerna. 1 sammansättningar vars första 

led är ett enstavigt substantiv infogas 

emellanåt a mellan lederna, t. ex. kalia-

dans, ji,lagris och namn som Tjvi'aback-

ana och Garnahagen. Om förleden är ett 

flerstavigt verb blir bindevokalen e, t. ex. 

blarrekäring (pratsjuk kvinna) och pisse-

vickan (fruntimmersveckan). Bindevoka- 
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Kalmarbarnen natten till Marie Bebådelse-

dag fick tranegott. 
len är e även då förleden är ett tvåstavigt 

substantiv på a, t. ex. i'ispebo (getingbo) 

och giidde/iuve. 

Andra anmärkningsvärda drag i ordbild-

ningen som förfättaren pekar på är växling 

mellan en- och tvåstaviga ordleder, såsom 

huggkiihhe —hugg(e)kahh och s cinkätte - 

kött. En i Kalmarspråket liksom i riks-

språket populär avledningsändelse är 

-is, ofta med en vardaglig klang, t. ex. 

Gamla Kai/is (gamla kallbadhuset) och 

Flickis (Nisbethska flickskolan). 

1 dialektheskrivningar brukar syntaxen 

alltid behandlas kortfattat, och så också 

här. Magnusson pekar här på sådana 

egenheter som att hjälpverbet ofta uteläm-

nas i bisatser och en ordföljd som Ja fick 

/agat cykeln hos Göte med predikatsfyll-

naden före objektet. 

Ordförråd 

Inledningsvis konstaterade Bo Magnusson 

att ordförrådet är av särskilt intresse och 

den avslutande ordlistan upptar också 

följdriktigt bortemot hälften av omfånget i 

Språket i Kalmar. Huvudsakligen tas gi-

vetvis de genLlina gamla dialektorden upp, 

som ge dalj (ge stryk), i'isten (fnasig), pu-

kig (svullen) och gängla iväg (gå osta-

digt). Många av orden har emellertid ock-

så en vidare spridning som hatting (pojke) 

och kräsen (lingon). Ibland nämns också 

ordens främmande bakgrund som vid ber-

gis och vid maku,Ja (av nier(-ii riun ar-

senik) som används om oaptitlig mat. 

Samhällets förändringar speglas genom de 

förskjutningar i användningen som orden 

undergått. Förr var t. ex. bod den vanliga 

benämningen på en affär, och den har i 

dag på nytt tagits upp i namn som Kakho-

(len. En del av ordlistans artiklar sväller 

ut till små kulturhistoriska uppsatser som 

belyser bl. a. barnens lekar, t. ex. hur man 

pjäksade, och olika helgseder, t. ex. hur 

Den många gånger drastiska folkliga 

namngivningen belyses i ett särskilt av-

snitt, Champagnehemmet, hem för alko-

holskadade, och Stämpel-Ante, en kon-

trollant vid kötthesiktningsbyrån vid 

namn Andersson. 

Dialekt och riksspråk 

Att Språket i Kalmar främst sällar sig till 

de dialektologiskt inriktade stadsspråks-

undersökningarna torde ha framgått av 

detta referat. Men i Bo Magnussons fram-

ställning finns också ansatser att sätta in 

språket i ett samhälle. Han bygger sålun-

da på uppteckningar och inspelningar från 

olika ålders- och socialgrupper och här 

och där finns också uppgifter om att ordet 

eller formen endast används av äldre kai-

mariter. Författaren har som lärarhögsko-

lelektor kommit i kontakt med ungdomens 

språk och kan där ge åtskilliga värdefulla 

upplysningar, men en läsare önskar sig 

gärna ännu mer av detta slag. 

En viktig och intressant fråga, som tyvärr 

inte bara Magnusson utan hela serien 

Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 

lämnar obesvarad, är hur dagens stads-

språk uppstått. Man betraktar alltför lätt 

stadsspråken som en dialekt bland dialek-

ter och den roll som riks- och skriftspråk-

liga normer spelar behandlas bara helt yt-

ligt. Den svåra gränsdragningen mellan 

dialekt, lokalt riksspråk och rikstalspråk 

har aldrig tillfullo gjorts. Men detta är inte 

något som Bo Magnusson skall klandras 

för. Inom den ram som Svenskt riksspråk 

i regionala skiftningar innebär har han gett 

en utförlig och av stor sakkunskap präglad 

framställning av dagens Kaimarspråk. 

Per A. Pettersson 
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Finlandssvenskan 

Finlandssvenskan torde vara den regiona-
la form av svenskan som är mest under-

sökt och mest omskriven. Ytterligare ett 
bidrag till litteraturen om den kom ut i 
våras under titeln Finlandssvenskan - 

fäkta och debatt (Söderströms 1978, 150 
s.). Redaktör för antologin är Christer 

Laurén. Här behandlas finlandssvenskan 
under skilda aspekter - låt vara att åtskil-
ligt av det som sägs har sagts förut. 

Boken inleds med ett kapitel av samhälls-
vetaren Roger Broo, som skriver om fin-

landssvenskarna och deras situation och 
vad den innebär för svenskans ställning i 

Finland. Kapitelrubriken lyder Finlands-
senskarna - ett helt vanligt folk, och 
författaren visar med siffror och statistik 
att den finlandssvenska befolkningen för-

delar sig på olika samhällsklasser och yr-
keskategorier på i stort sett samma sätt 
som befolkningen i övrigt. Det vore för-
visso välkommet om fakta av detta slag 
kunde få en vidare spridning och så långt 
det nu går motverka vanföreställningen 
om finlandssvenskarna som en liten men 
inflytelserik överklass - en föreställning 
som hålls vid liv här i Sverige inte minst 
genom våra massmedier. 

Christer Laurén har i uppsatsen Normer 

Jär .flnlandssi'enskan - d) och nu grans-
kat synen på finlandssvenskan hos fyra 
språkmän: Karl Lindström, Hugo Berg-
roth, Olav Ahlbäck och Carl-Eric Thors. 
Alla fyra anser det viktigt att svenskan i 
Finland inte utvecklar sig för långt bort 
från rikssvenskan, men de erkänner ock-
så, i olika avseenden och i olika utsträck-
ning, finlandssvenskans rätt att vara en 
variant för sig med sina egna särdrag. 
Laurén formulerar själv ett antal hänsyn 
som han anser måste tas vid vården av 
finlandssvenskan - hänsyn som gäller så-
väl finlandssvenskarnas egna behov som 
förhållandet till rikssvenskan och förhål- 

landet till de finsktalande och den svenska 

de skall lära sig. Detta sista hänsyn har 
inte explicit formulerats tidigare. Laurén 

går också i polemik mot kravet "tala som 
du vill" 	dock utan att nämna från vilket 
håll kravet formulerats just så. Innehållet i 
polemiken, nämligen att olika språksitua-
tioner kräver olika uttryck och att det är 
språkvårdens uppgift att stå till tjänst med 

upplysningar om det lämpliga språkbru-
ket, är ju invändningsfritt. Men själva 

uppfattningen att folk om de inte får råd 
och hjälp skulle tala som de vill måste 

anses som en felbedömning: problemet är 
att många inte alls kan tala som de faktiskt 
skulle vilja tala. 

Om språkvårdens uppgifter och om den 
institutionaliserade språkvårdens organi-
sation skriver Mikael Reuter i en inne-
hålls- och synpunktsrik uppsats. Förfat-

taren, som har språklig rådgivning till 
yrke, har den grundläggande inställningen 
till specifikt finlandssvenska drag att man 
i tveksamma fall hellre hör fria än Eilla, 
hellre acceptera än stänga ute. Uppsatsen 
är i stora delar en variation på samme 
författares "Svenskan i Finland och fin-
landssvensk språkvård", tryckt i Språk-
vård 4/ 1977. 

Helsingforss'enskan är ämnet för en 
intresseväckande uppsats av Leif Ny-
holm, som redogör för detta stadsmåls 
kännetecken och uppkomst. Helsingfors-
svenskan har flera olika bottnar, dels fin-
landssvenskt högspråk (förvaltningens 

och den bildade klassens språk, som följ-
de med när huvudstaden år 1812 flyttades 
från Åbo till Helsingfors), dels äldre ny-
ländsk dialekt och helsingforsiskt arbe-
tarspråk, dels finska. 1 ordförrådet finns 

också en del framför allt ryska och tyska 
inslag - liksom ett och annat rikssvenskt 
"inne" '-ord. Särskilt intressant är den 
form av nybildning som uppstår när 
svenska ord lånas in i finskan för att sedan 

i sin tur lånas tillbaka i svenskan i förfins- 
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kad form, t. ex. töneli (fönster), botski 

(båt). 

För besökare från andra nordiska länder 

är det ofta påfällande i vilken liten ut-

sträckning finnar i allmänhet behärskar 

svenska, trots att det är landets andra offi-

ciella språk och trots att det lärs Lit i sko-

lan. Finlandssvenskarna å sin sida behärs-

kar långt ifrån alla finska - enligt Roger 

Broo finns det skäl att tro att stora grupper 

av dem talar finska dåligt eller inte alls. 

Men trots detta blir tvåspråkiga äktenskap 

allt vanligare, och det medför att förfinsk-

ningen breder ut sig: majoriteten av bar-

nen i tvåspråkiga äktenskap uppges ha 

finska som modersmål. Ti'åspråkigliets-

flåga,i behandlas i en uppsats av Tove 

Shut,iabb-Kani,'as. Hon avfärdar farhå-

gorna för att barn som växer upp i en 

tvspråkig miljö med nödvändighet ris-

kerar att bli dubbelt halvspråkiga. Med 

rätt form av språk möte och språktillägnan 

kan tvåspråkigheten bli en tillgång menar 

hon, och hon presenterar ett på det lilla 

utrymmet ganska utförligt program för 

hur en lyckad utveckling av tvåspråkighet 

från barndomen skulle kunna genomföras. 

Två uppsatser handlar om en dialekts 

möte med engelskan eller snarare ameri-

kanskan. Ann-Marie Ii'ars har undersökt 

språket hos Närpesbor i Amerika och Kri-

stina Nikala redogör för amerikanska lån-

ord i Närpesdialekten hemma; återvän-

dande utvandrare har berikat målet hem-

mavid med en miingd ord och uttryck från 

det nya landet. Märkligt är att det inte 

bara är namn på saker och handlingar som 

förts in utan även engelska motsvarighe-

ter till vanliga abstrakta ord, t. ex. verb 

som belong to och happen och adverb 

som plenty. Man efterlyser dock uppgifter 

om de amerikanska lånordens bruklighet 

och om vilka informanterna är. Tillhör 

de här orden verkligen dialekten i dess 

helhet eller brukas de främst av Amerika-

fararna och deras allra närmaste omgiv-

ni ng? 

En finlandssvensk form av fackspråk be-

handlas av Christer Latirén och Raimo 

Wiklund, nämligen det som gäller det före-

tagsekonomiska området Redovisning. 

Författarna belyser förhållandet mellan 

finlandssvenska termer och å ena sidan 

motsvarande svenska fackuttryck, å and-

ra sidan motsvarande finska, av vilka de 

finlandssvenska ofta är översättningslån. 

Ca tho dn a Griinha ii in 

Språk i Norden 1978 

Språk i Norden, de nordiska språknämn-

dernas gemensamma årsskrift, innehåller i 

är två artiklar om nordisk språkgemen-

skap ur historisk synvinkel. Den ena, Det 

nordiske sprogJel/esskab,  är skriven av 

Allan Karker som särskilt behandlar det 

från medeltiden kända uttrycket "dansk 

tunga" - vad som kan ha avsetts med det 

och vilka språkliga förhållanden det av-

speglar. 1 den andra, Nordisk språk/iis-

toria och no,dish språk i'ård av Stig Orjan 

Ohlsson, diskuteras olika språkutveck-

lingsteorier och deras eventuella betydel-

se för dagens språkvård. Övriga bidrag är 

en artikel om Ter,nino/o'i i nordiskt sa,,,-

arbete av Sture Allén och En svensk n,edi-

cinsk språknainiid av Bertil Mo/de. Som 

vanligt innehåller årsskriften redogörelser 

för språknämndernas verksamhet och för 

det nordiska samarbetet samt en omfat-

tande avdelning med resonerande bihlio-

grafier över nyutkommen litteratur av in-

tresse för språkvården. Boken kommer att 

presenteras utförligare i nästa nummer av 

Språkvård Språk i Norden 1978 ingår 

som nummer 65 i språknämndens skrift-

serie. Den innehåller 134 sidor och kostar 

20 kronor. Boken kan köpas direkt från 

Svenska språknämnden. 

Ca tharina Gräii baiiiii 
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Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till språk-
nämnden eller till tidskriften. Om inget annat anges har frågorna 
besvarats av tidskriftens redaktör. Förkortningar: SAOB = Svenska 
Akademiens ordbok; SAOL = Svenska Akademiens ordlista, tionde 
upplagan. om  inget annat anges. 

Led och ledd 

1 SAOL stör inte ordet ledd i betydelsen 

riktning, höll'', t. ex. ''Pö vilken ledd 

skall det hör tyget klippas?'' Det ordet 
aiivaids JU fl! yrket ofta. Varför  star det 
inte i SAOL? 

1 SAOL står detta ord upptaget endast i 
den ursprungliga och som riksspråklig an-
sedda formen led. Detsamma gäller 
Svensk handordbok (t, ex. "stenen är 180 
cm på ena leden och 120 på den andra"). 
Går man till SAOB söker man också där 
förgäves efter formen ledd. 

Ändå är det så att ledd är en vida spridd 
form, särskilt i (delar av) Svealand och 
Norrland. För t. ex. de flesta stockholma-
re är det den självklara formen, med böj-
ningen ledde,,, ledder. Det är onekligen 
förvånande att formen ledd inte upptas i 
någon av våra gängse ordböcker eller ord-
listor. Antingen har den varit okänd för 
dem som gjort dessa ordböcker, eller ock-
så har den bedömts som dialektal (eller 
kanske som oriktig och därför förtigits). 
Men det är en form, eller man kan kanske 
säga ett ord, som används av kanske 
hundratusentals svenskar. Det är orimligt 
att anse den oriktig eller att förvägra den 
hemortsrätt i svenskt riksspråk. 

Ledd är naturligtvis en variantform till 
led. Hur gammal formen är är svårt att 
säga, men den är inte alls någon nyhet 
tillkommen i vår tid. Tvärtom har den an-
vänts mycket länge åtminstone i talspråk. 

Troligen har ledd uppkommit genom att 
led har påverkats av andra dimensionsbe-
tecknande ord, framför allt vidd och bredd 

(kanske också höjd och löngd som också 
har kort vokal). 

Ordet (formen) ledd bör betraktas som 
helt korrekt, och hör också tas upp i ord-
böcker och ordlistor över nutida svenska. 

Kancellera 

Under senare ör har jag dö och dö stött 
på ett verb kancellera. Vad betyder det 
egentligen? Ar det ett bra tillskott till rört 

ordtorrad? 

Kancellera betyder "upphäva; annullera; 
återkalla", ursprungligen "överstryka (en 
skrift) medelst linjer som gallerformigt 
korsa varandra" (SAOB). Ordet har an-
vänts i svenskan ända sedan 1500-talet. 
Det stammar (väl genom tyskans kanzel-
lieren) från latinets cancellare, som är bil-
dat till cancelli (pluralis) med betydelsen 
'skrank, galler". Enligt SAOB (artikeln 

tryckt 1935) används ordet numera blott 
med avseende på sjöbefraktningsavtal 
med betydelsen "annullera, häva". Den 
uppgiften är emellertid föråldrad. 

Det är nämligen så att kancellera under 
det senaste decenniet har kommit att an-
vändas om mycket annat än befraktnings-
avtal och då allmänt i betydelsen "upphä-
va, annullera". Detta beror på direkt och 
nutida inflytande från engelskans motsva- 
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rande ord,cancel. Man kan i detta fall tala 

om två olika inlåningstillfällen för ett och 

samma ord - ett redan på 1500-talet och 

ett nu efter mitten av 1900-talet. 

Kancelfera i den nutida, allmänna an-

vändningen förefaller emellertid att vara 

ett helt överflödigt lånord från engelskan. 

Det är överflödigt därför att det inte säger 

ett dugg mera än de goda och allmänt för-
ståeliga svenska motsvarigheter som 

finns. De som använder l..ancellera i skrift 

eller tal gör det antingen därför att de bara 

halvöversätter" engelsk text eller därför 

att de har en osäker svensk språkkänsla - 
eller i allra värsta fall därför att de tror att 

det är fint att svänga sig med främmande 

ord som inte vem som helst förstår. 

Förvärring 

/ en tidningsartikel a,iiandes ordet för-

värring. Finns det något sådatit ord? Det 

står inte i SAOL. 

Förvärring är ett helt regelrätt bildat ver-

balsubstantiv till färi'ärra och färt'arras. 

Det upptas såväl i SAOB som i Ostergrens 

Nusvensk ordbok (där det dock betecknas 

som sällsynt). Att ordet är så pass ovan-
ligt beror säkerligen på att vi också har 

tillgång till det (nästan helt) likbetydande 

järsä,nring. Men i sådana fall där man kan 

anse det lämpligare att använda färiär-

ra(s) än att använda .torsa,nra(s)  kan det 

också vara möjligt att använda verbalsub-

stantivet förrärring. 

Alarmera 

På en i'arningsskylt hade man tankt skri-

la Dörren är alarmerad och med det me-

nade /11(1n att clomre,, är försedd med en 

larmnanordning. Kan alarmerad an vändas 

på detta sätt? 

Nej, inte gärna. Alarmerad är naturligtvis 

ett normalt perfekt particip, till verbet 

alarmnera. Detta verb har två huvudan-

vändningar, dels i betydelsen "skrämma, 

oroa", dels i betydelsen 'larma" ("alar-

mera brandkåren"). För participet alar-

mnerad dominerar helt betydelsen "oroad, 

skrämd". En mening "Dörren är alar-

merad" kan mycket lätt komma att te sig 

besynnerlig, eller t. o. m. komisk. Om 
man vill tala om att dörren är försedd med 

en larmanordning, så får man uttrycka sa-
ken just så, eller också kan man möjligen 

säga "Dörren är försedd med larm" eller 

larmförsedd". 

Det bör i detta sammanhang nämnas att 

orden forma och alarmnera är helt 1 ikbety-
dande ifall som ''larma el. alarmera poli-

sen el. brandkåren". Likaså är larimi och 

alam'mn i motsvarande användning helt lik-

värdiga. Larm (också i danskan, norskan, 

engelskan) är f. ö. en förkortning av 

alarmn, och till larin är verbet forma bildat. 

Det är en allmän tendens i svenskan att 
använda larm alltmera i st. f. alar,n. Det 

kan se ut som om alarmn, alarmnera är på 
väg att bli ovanliga i de betydelser där 

också lamm, larmna kan användas. Detta är 

i så fall inget som det finns skäl att söka 

motarbeta. 

Helt sonika 

Vad betyder sonika i uttrycket helt soni-

ka? 

Ordet sonika förekommer väl numera en-

bart i uttrycket helt sonika, som betyder 
"utan vidare, helt enkelt". ,Sonika är från 

början en kortspelsterm, som vi (liksom 

danskan och tyskan) har fått från franskan 
(fra .sonica). Det franska grundordet, 

vars ursprung f. ö. inte är säkert känt, an-

vändes tidigast i ett gammalt kortspel som 

benämning på det kort som på ett tidigt 
stadium avgör spelet, i samma stund som 
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det spelas ut. Ordet har alltså från början 
	

1 detta uttryck används belägga i betydel- 
använts i sammanhang där det betecknat 	sen "fastgöra (ett tåg e. d.)", dvs, på det 
något plötsligt, något som gör att spelet 	sätt som ordet används bland sjöfolk. När 
utan vidare är vunnet. 	 man "belägger" ett tåg, en tross, en kät- 

ting e. d. kan man behöva använda en sär- 
Från kortspelet har sonika sedan kunnat 	skild stopp- eller fä.stanordning (en stop- 
användas i andra sammanhang i bety- pare). "Stopp och belägg" betyder då ur- 
delser som "utan vidare, utan krus", för 	sprungligen "gör fast (tåget e. d.) och sätt 
svenskans del i varje fall sedan omkring på en stoppare". Har man gjort fast på det 
1800. Från början användes sonika en- 	sättet så sitter tåget eller trossen stadigt. 
samt på detta sätt, men senare kom det att 

	
Det här uttrycket hör alltså ursprungligen 

förbindas med helt (väl från andra liknan- hemma i sjömansspråk, men liksom så 
de uttryck, helt plötsligt o. d.), och nu 	många andra sjöuttryck (t. ex. lösa bo- 

används väl enbart helt sonika. Förr kun- 	li,ier, gå av stapeln) har det fått en utvid- 
de man också säga sonika solo i betydel- gad eller bildlig användning i allmänsprå- 
sen 'mol allena" 	det uttrycket anförs i 

	
ket. Uttrycket stopp och belägg används 

Dalins svenska ordbok från 1850-talet. 	ungefär liktydigt med "nej, stopp där!; 
(nej) låt bli det där!". 

Harangera 
Ta hus i helsike 

En av .S'ieri'es Radios sporrko,nnienra-

to/er uttalar order harangera ned sj-ljud, 

dvs. på liknande sätt som arrangera. Ar 

detta uttal av harangera korrekt? Vad be-

mr för övrigt de olika uttalen på? 

1-Jarangera uttalas med ng-ljud + g, och 
uttal med sj-ljud är helt felaktigt. Ordet 

har franskt ursprung; fra. haranguer utta-
las också med ng-ljud + g. Arrangera har 

också franskt ursprung; fra. arranger ut-
talas med tonande sj-ljud, och detta ljud 
brukar i franska lånord i svenskan ersättas 
med vanligt svenskt tonlöst sj-ljud. 

Stopp och belägg 

Vad har det egendomliga uttrycket stopp 

och belägg för ursprung? 

Man lior inte sällan folk anvanda u'trvc-

ket ta hus i helsike. Vad betyder det 

egentligen och hur kan ta hus där tolkas? 

Uttrycket ta hus är gammalt i svenskan i 
betydelsen "ta in, söka sig härbärge, skaf-
fa sig husrum" o. d. Det har också an-
vänts mera bildligt i betydelsen "bära 
hän". Och det är i den betydelsen det 
förekommer i uttrycket ta hus i helvete 

(helsike), som alltså ursprungligen bety-
der ungefär detsamma som "barka eller 
gå åt helvete". Dessa uttryck är enligt 
SAOB kända i skriftspråk sedan början av 

1800-talet, men de kan vara åtskilligt äldre 
i talspråk. En form "det här hus i helve-
te" har också förekommit, och den torde 
bero på en kontamination med uttryck 
som "det bär åt skogen". 
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