
5-01W
0 

pråid 
Tidskrift utgiven av Svenska språknämnden 

3"1987 

Innehåll 
3 Balansakten 
4 Insändare 
4 Nya Tungomålsgillet 
5 Carin Sandqvist, Några synpunkter på den nya 

upplagan av SAOL 
14 Debatt: 011e Josephson, Småstycken och storstycken 
18 Bengt Sigurd, Språkliga förlängningskonster 
24 Debatt: Lars Melin, Svengelska är inte så dumt 
26 Debatt: Bernt Olsson, Alla språk duger 
28 Ny ordförande i nämnden 



Svenska språknämnden har till uppgift att följa det svenska språkets utveck-
ling i tal och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet. Nämnden skall 
verka för nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att vidmakthålla 
och stärka den nordiska språkgemenskapen. Ordförande i nämnden är pro-
fessor Gun Widmark och sekreterare docent Margareta Westman. 

De forskningar och undersökningar som nämnden tar initiativ till utförs inom 
nämndens sekretariat. Sekretariatet bedriver också upplysningsverksamhet i 
språkvårdsfrågor och står kostnadsfritt statliga och kommunala myndigheter 
och institutioner, lärare, privata företag och enskilda personer till tjänst med 
råd rörande språkriktighet och språkvård. 

Genom sekretariatets försorg redigeras nämndens skriftserie, f.n. omfattande 
72 nummer, och nämndens ordboksserie, hittills innehållande en dansk-
svensk ordbok, en etymologisk ordbok, en svensk handordbok, en skolordlis-
ta (utgiven gemensamt av nämnden och Svenska Akademien) och en ordbok 
över nyord i svenskan. 

23:e årgången. 

REDAKTÖR: Margareta Westman - ANSV. UTG.: Gun Widmark 

REDAKTION OCH EXPEDITION: Svenska språknämnden, Lundagatan 
42, uppg. 5, 11727 Stockholm, telefon 08/68 01 50 

POSTGIRO: 197475-7 (Svenska språknämnden, 11727 Stockholm) 

BANKGIRO: 376-7258 

PRENUMERATION: 40 kr för helår (4 nummer) vid prenumeration hos 
nämnden och ca 75 kr vid prenumeration genom bokhandeln 

Esselte Studium 
Berlings, Arlöv 1987 



Balansakten 
Språkvårdarna brukar ansättas från två håll: dels av dem som anser 
att vi är alltför tama, flata och slappt efterlåtna, dels av dem som 
anser att språkvårdarna är konservativa bakåtsträvare som inte be-
griper något av den moderna tidens krav. 

Den första gruppen kräver ofta tydligare fördömanden av skilda 
"språkfel" eller nymodigheter. Man vill inte ha analyser och resone-
mang av typen å ena sidan men å andra sidan. 

Språkvården måste dock grunda sina råd på ständigt aktualiserad 
kännedom om och värdering av det samtida språkbruket, den kan 
inte nöja sig med att hålla fram t.ex. 1930-talets svenska som enda 
norm för dagens. En som klart insåg detta var Erik Wellander, som i 
fjärde upplagan av Riktig svenska (1973) kommenterade skillnaden 
mot tidigare upplagor - den första kom 1939 - på detta sätt: "1 
Riktig svenska måste på grund av förskjutningar i språkkänslan 
omvär'deringar ske." Så skrev Wellander vid 89 års ålder. 

På den andra kanten finns de som tycker att språkvårdarna inte ska 
lägga sig i det moderna framgångsspråket, för vi förstår oss inte på 
finesserna. 

Här kommer den andra viktiga sidan av språkvården in. Vi måste så 
gott vi kan öppna ögonen för de skilda språkliga villkor som gäller 
för olika människor i vårt land och försöka motverka att enstaka 
grupper tillskansar sig makten över språket eller att språket blir en 
ren modeföreteelse. 

Det är i detta sammanhang som postens och språknämndens kam-
panj mot svengelskan i affärslivet ska ses. Kanske har vissa av 
sloganerna fått en mindre lyckad formulering - det beklagar vi. Men 
vi finner det orimligt att någon kan blanda samman försök till 
motstånd mot kulturell övermakt med förakt för invandrare och 
utlänningar. Det utbredda bruket av svengelska är ju för övrigt en 
stötesten inte minst för många invandrare i Sverige, man känner 
trycket att lära sig inte bara ett utan två nya språk. 

Så vi språkvårdare får allt fortsätta vår balansakt. 

Det här numret av tidskriften innehåller ett par utredande artiklar, 
en där vissa uppgifter i Svenska Akademiens ordlista granskas och 
en som behandlar språkliga förlängningsuttryck. Dessutom finns tre 
olika debattinlägg. 



Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 
Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 
allmänt intresse. 

Medurs och moturs på franska: 
replik 
Gérard Taillefer kommenterar i 
Språkvård 2/1987 ett avsnitt i min artikel 
"Terminologi och teknik 2" i Språkvård 1/ 
1987. 1 avsnittet anges dans le sens horaire 
och dans le sens antihoraire som möjliga 
franska motsvarigheter till medurs och 
moturs. Gérard Taillefer uppger "Så heter 
det tyvärr inte". 

De nämnda franska termerna var endast 
ett urval av vad som ges i termsamlingen 
ERITERM, som jag omnämnde i artikeln, 
och en än mindre del av de många franska 
varianter som förekommer. De i artikeln 
nämnda franska termerna är tagna från 
IEC (CEI), den internationella elektro-
tekniska kommissionen, och med ledning 
av kontakter med fransmän. Det är möj-
ligt att dessa franska termer är tämligen 

nya. 1 Grand Dictionnaire Encyclopé-
dique Larousse tionde utgåvan anges 
emellertid 

"ANTIHORAIRE adj. Sens antihoraire, 
sens de rotation d'une machine dont le 
rotor, vu de face, tourne dans le sens in-
verse des aiguilles d'une montre." 

Jag tycker faktiskt att det kan heta så som 
anges i denna källa. 

Olof Bager 

* 

Vid kontroll med franska tekniska skri-
benter har det visat sig att sens antihoraire 
används t.ex. i dokumentation av avance-
rade tekniska system. 

Red. 

Nya Tungomålsgilet 
1 Sörmland har bildats en förening som vill 
verka för en rik, fantasifull och för alla 
begriplig svenska, bekämpa avsiktlig 
språkmisshandel och motverka social 
skiktning av språket. Man vill också verka 
för dialekternas fortlevnad och erkänna 
och respektera minoritetsspråken i Sveri-
ge. 

Föreningen kallar sig Nya Tungomålsgillet, 
vilket ska anspela på Svenska tungomåls-
gillet som fanns på 1700-talet. Den som 
vill få kontakt med föreningen kan skriva 
till B. Olsson, Landsvägsgatan 19, 64032 
Maimköping. 
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Carin Sandqvist Några synpunkter på den nya upp-
lagan av SAOL 
1 förra numret presenterades den nya upplagan av Svenska 
Akademiens ordlista av redaktören, Martin Gellerstam. 1 
denna artikel granskar högskolelektor Carin Sandqvist vid 
Lunds universitet ordlistan i några avseenden. Hon diskuterar 
dels anvisningarna till läsarna, dels behandlingen av vissa 
grupper av främmande ord. 

År 1986 var ett ordboksrikt år. Aldrig har 
vi väl fått så många nya ordböcker. Sist i 
raden - tom. en bit in på 1987— kom den 
elfte upplagan av Svenska Akademiens 
ordlista över svenska språket. Denna ord-
lista är av speciellt intresse för såväl 
språkbrukare som språkvårdare, eftersom 
den av tradition uppfattas som norm för 
vår stavning och böjning, i viss mån även 
för vårt uttal. De ord som tas med i SAOL 
får också en status som "godkända" sven-
ska ord. Finns ordet i SAOL, så finns det i 
svenska språket. 

Eftersom SAOL har så stor betydelse som 
normgivare, är det särskilt viktigt att de 
som använder den förstår hur den ska lä-
sas. Jag börjar därför min artikel med någ-
ra kommentarer till SAOL:s inledning, 
där man finner (eller bör finna) anvisning-
ar om vad olika förkortningar och tecken 

betyder. 

Resten av artikeln ägnar jag åt företeelser 
inom böjning och formval. Jag granskar 
hur SAOL förhåller sig till en del främ-
mande ord, närmare bestämt de som 
slutar på -um, -o, -u, -i och -y, och jag 
kommenterar SAOL:s anvisningar vid en 
del vanliga svenska ord där vi har variant-
former, t.ex. de/dom, skall/ska. 

Beträffande ordförrådet nöjer jag mig 
med att här konstatera att ord som inte 
betraktas som riktigt rumsrena, t.ex. så 
kallade runda ord, nu för första gången 
kommit med i SAOL. Det är väl det 
normgivande hos SAOL som gjort att tidi- 

gare redaktioner avstått från att ta med 
ord av detta slag. Icke desto mindre utgör 
ju dessa ord en del av det svenska ordför-
rådet, och jag anser därför att man i 
SAOL 11 funnit en bra lösning, då man 
tagit med en hel del sådana ord men ändå 
klart markerat deras status genom bruklig-
hetsbeteckningen "kan uppfattas som stö-
tande". 

SAOL:s inledning 
När SAOL ger alternativ vid uttal, böj-
ning och stavning, används ibland förkort-
ningen el. ibland förkortningen äv. Man 
väntar sig då att finna en förklaring till 
skillnaden mellan dessa förkortningar i 
ordlistans inledning. Här får man dock 
vänta ända tills man kommer till avsnitt 7 
Stavning, där man kan läsa följande: "Vid 
stavningsvarianter rekommenderas i första 
hand den form som står först, i andra hand 
den form som föregås av el. ('eller') och i 
tredje hand den form som föregås av äv. 
('även')." Denna upplysning ger upphov 
till ett antal frågor hos läsaren. Varför tas 
dessa förkortningar upp bara under stav-
ning? Betyder de inte detsamma när de 
används vid böjnings- och uttalsalternativ? 
Rekommendationen tycks också förutsät-
ta att äv. förekommer bara när det finns 
tre alternativ, men så är ju inte alls fallet. 
Det kan mycket väl stå äv. när det bara 
finns två, t.ex. schejk äv. shejk. Hur ska 
det då tolkas? Å andra sidan kan det fin-
nas tre alternativ där båda de senare alter-
nativen föregås av el., t.ex. i böjningen av 
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centrum: "-umet el. -et el. -um, pi. -um, el. 
-er el. -a, best. pi. - umen el. -erna el. -a." 
Vilken status har då det tredje alterna-
tivet? 

Även de tidigare upplagorna har haft dåli-
ga anvisningar om vad el. och äv. betyder. 
Jag har någon gång under min studietid 
fått lära mig att man i tidigare upplagor 
skulle tolka el. som att varianterna är helt 
likvärdiga och äv. som att det alternativ 
som följer efter är lite sämre än det som 
står före. När jag sedan som lärare i nor-
diska språk sökt efter bekräftelse på detta 
i inledningen till SAOL 10 (och 9) har jag 
inte kunnat hitta någon. Bertil Molde 
skriver emellertid i en artikel i Språkvård 
3/1978: "Jag bör väl då påpeka att 'eller' i 
dessa böcker [SAOL 9 och 10, SAOB och 
Nusvensk ordbok] anger total valfrihet, 
medan 'även' markerar att det följande 
alternativet har mindre bruklighet eller är 
mindre gott e.d." Samma uppfattning re-
dovisar Margareta Westman i Svensklärar-
föreningens årsskrift 1986:"Först anges en 
huvudform; därefter kan ett alternativ an-
ges med el(ler) före, vilket innebär att for-
merna är lika accepterade. Med äv(en) 
före alternativet anges att detta inte anses 
som fullt lika gångbart som huvudfor-
men." Om anvisningen i SAOL 11 ska 
tolkas bokstavligt, har SAOL nu ingen 
möjlighet att helt jämställa två olika stav-
ningar. Det första alternativet är alltid lite 
bättre. Frågan är nu om detta är en nyhet i 
SAOL 11 eller om ordningen mellan alter-
nativen alltid spelat en viss roll. Om el. 
tidigare har inneburit jämställdhet, borde 
ju ordningen mellan alternativen inte ha 
haft någon betydelse. Mot detta står då att 
ordningen ibland ändrats mellan olika al-
ternativ, och att då detta rimligen bör ha 
betytt något. Att så har varit fallet framgår 
också av inledningen i SAOL 10, där man 
kan läsa: "Bland de inhemska orden har 
några växelformer (t.ex. 2brock el. bråck, 
olla el. ålla, voffla el. våffia, volm el. 
vålm) bytt plats, så att å-formerna ställts i 

första rummet som uppslagsord, liksom 
molla, sko/la och skrolla står efter de nyin-
förda målla, skålla och skrålla. Den av 
uttalsskäl införda sidoformen kåra står 
däremot på andra plats efter kora. Det 
nyinförda spånt står också på andra plats 
efter spont." Man kan alltså konstatera att 
det sedan länge rått en viss osäkerhet om 
hur SAOL ska läsas när det finns alterna-
tivformer. SAOL 11 skapar tyvärr ingen 
klarhet utan förvirrar snarare läsaren ännu 
mer med sin anvisning under Stavning. 

Under rubriken Stavning tar SAOL 11 
också upp en del om principerna för främ-
mande ords stavning. Man skriver bl.a.: 

"Stavningsvarianterna har genomgått en 
grundlig revision vilket har lett till att åt-
skilliga variantformer uteslutits (bland 
franska exempel succs, modärn, distrait, 
nugat, sulagera, platitude). Även om alla 
exempel i detta fall inte pekar i samma 
riktning är huvudtendensen klar: främ-
mande ord får i ökad utsträckning behålla 
sin ursprungliga form. På denna punkt 
fortsätter elfte upplagan en tendens som 
inletts i och med nionde upplagan (1950). 
Tendensen är tydligt märkbar också i det 
engelska lånordsmaterialet där former 
som kliring, kurry, jass har utgått liksom 
dubbelteckning vid fall som cupp, fann 
och inputt/outputt." 

Om man nu ser inne i ordlistan, visar det 
sig att de varianter som nämns i citatet 
ibland helt har försvunnit. Så är fallet med 
succés, modärn, nugat, platitude, kliring 
och jass. Formerna distrait, sulagera och 
kurry har tagits bort som varianter vid 
uppslagsorden disträ, soulagera och curry. 
De finns däremot kvar på sin alfabetiska 
plats med hänvisning "se disträ" etc. Vill 
SAOL markera någon skillnad mellan de 
stavningar som är helt försvunna och de 
som finns kvar med hänvisning till annan 
stavning? Någon förklaring till varför or-
den behandlats olika borde ha funnits i 
inledningen. 
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Beträffande stavningen av cupp, fann och 
inputt/outputt är SAOL:s beskrivning i in-
ledningen missvisande eller felaktig. Stav-
ningen cupp finns nämligen kvar. Den 
enda skillnaden gentemot SAOL 10 är att 
den nu föregås av äv. i stället för el. Stav-
ningen fann resp inputt/outputt kan inte 
sägas ha utgått. Formen fann finns varken 
i SAOL 10 eller SAOL 9. Orden input och 
output är nya i SAOL 11 och kan alltså 
inte ha haft någon dubbelteckning tidiga-
re. 

Främmande ord på -um, -o, -u, 
-i och -y 
Främmande ords böjning vållar ofta pro-
blem. Bertil Molde har i två större artiklar 
i Språkvård tagit upp SAOL:s behandling 
av vissa främmande ord. 1 artikeln "La-
tinsk och svensk ordböjning" (Språkvård 
1/1970) diskuterar han bl.a. nionde uppla-
gans böjningsuppgifter vid ord på -um. 1 
artikeln "Radior och tevear - några ord-
böjningsproblem" (Språkvård 3/1978) går 
han igenom hur olika ordlistor och ord-
böcker behandlar ord som slutar på obeto-
nat -o, -u, -i, -y  och -e samt orden teve och 

behå. Jag har studerat de ord som slutar 
på -um, -o, -u, -i och -y  i den nya upplagan 
av SAOL och redovisar nedan under jäm-
förelse med Molde vad jag har funnit. När 
det gäller -um inskränker jag mig till de 
ord där -um följer efter konsonant, efter-
som det är dessa som vållar störst pro-
blem. 

Ord på -um efter konsonant 
1 sin artikel i Språkvård 1/1970 kritiserade 
Bertil Molde SAOL 9 för oklara besked 
och för alltför, stor variation i sina böj-
ningsanvisningar vid ord på -um: "Man 
borde kunna kräva av auktoritativa och 
normerande ordlistor och ordböcker att de 
i fall som centrum (faktum, ultimatum 
etc.) ger klarare och mera lättolkade be-
sked, och gärna rensar lite i den ymniga 
formfloran." Beträffande ordet centrum 
skriver han: "Det kan se ut som om ordlis- 

teredaktionen har funnit det omöjligt att 
ge annat än en spegelbild av det skiftande 
språkbruket i detta fall, men därigenom 
har läsarna knappast fått de klara besked 
som de oftast önskar." 

Jag hade för några år sedan anledning att 
mera systematiskt studera vilka ändelser 
SAOL 10 ger i bestämd form singular för 
um-orden. (Tack vare Svensk baklänges-
ordbok kan man ju lätt få fram dem.) Jag 
kunde då konstatera att det fanns en 
mängd olika böjningsmönster. Speciellt 
gäller detta de ord där -um följer efter 
konsonant. Min genomgång visade att den 
kritik som Molde framfört mot SAOL 9 
också kunde riktas mot SAOL 10. (Nord-
lund nr 2, 1983, Småskrifter från institu-
tionen för nordiska språk i Lund). 

När främmande ord ska anpassas till 
svensk böjning, ställs man ofta inför det 
besvärliga förhållandet att det inte finns 
något svenskt böjningsmönster att ansluta 
till. Så är ju, som Molde också påpekade, 
inte fallet med orden på -um. De ord där 
-um följer efter konsonant kan utan svå-
righet föras in i gruppen neutrala ord som 
slutar på konsonant. Det finns ingen an-
ledning att i svenskan se -um som något 
annat än en integrerad del i ordets grund-
form. Till denna grundform kan vi så lägga 
-et i bestämd form singular. Obestämd 
form plural blir samma som grundformen, 
och till denna läggs ändelsen -en i bestämd 
form plural (centrum, centrumet, centrum, 
centruinen). 

Hur ser det då ut i SAOL 11? Jag har 
studerat de ord som jag fick fram i min 
undersökning av SAOL 10. Av de 60 ord 
jag fann då har två utgått (arkanum och 
kolorum), och ett (filtrum) får nu ingen 
böjningsanvisning. Jag har nu också utvid-
gat min undersökning till att gälla även 
pluralböjningen. Totalt återstår då 49 ord 
som fått böjningsangivelser både i be-
stämd form singular och i plural. Dessa 
har dock inte fått en enhetlig böjning. 
Man kan urskilja tre böjningsmönster: 
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svensk böjning 
b.s. -umet ob.pl. -um bp!. -umen 
latinsk böjning 
b.s. -um ob.pl. -a bp!. -a 
försvenskad böjning 
b.s. -et ob.pl. -er b.pl. -erna 

(Ändelserna ska läggas till den del av 
grundformen som blir kvar när -um stru-
kits.) 

Orden fördelar sig emellertid inte enkelt 
på dessa tre mönster. Jag redovisar nedan 
vilka böjningsangivelser de olika orden 
fått. (Bestämd form plural redovisas inte, 
eftersom den i SAOL ii i motsats till i 
SAOL 10 alltid regelbundet följer former-
na för obestämd plural.) 1 uppställningen 
har jag delat in orden inte bara efter vilka 
ändelser som ges utan också efter vilken 
ordning alternativen står i och efter om 

Best. sing. Obest. plur. 	Antal 
-umet -um 1 
-umet -um el. -a 1 
-umet -a 1 
-umet el. -um -um el. -a 14 
-umet el. -um -um äv. -a 2 
-umet el. -um -a 4 

-umet äv. -um -um äv. -a 1 
-umet äv.-um -um 1 
-umet el. -et -er 1 
-umet el. -et el. -um -um el. -er el. -a 1 
-umet el. -et el. -um -er el. -a el. -um 1 
-umet el. -et el. -um -um el. -a 3 
-umet el. -et el. -um -er el. -a 1 
-umet el. -et el. -um -a 1 
-umet el. -et el. -um -um el. -er 1 
-um el. -et -er äv. -a 1 
-um el. -et -er 1 
-et el. -um -er el. -a 2 
-et el. -um -er 5 

-et -er 4 

-et -er el. -a 2 

det står el. eller äv. mellan dem. 

De 49 orden fördelar sig som synes på 21 
olika kombinationer. 113 fall förekommer 
kombinationen bara i ett enda ord. Den 
vanligaste böjningen är den latinska, som 
förekommer i 31 ord. Svensk böjning kan 
26 ord ha och försvenskad böjning 20 ord. 
Det är emellertid mycket sällsynt att ett 
ord fått endast en böjning. 1 de flesta fall 
ges mer än ett alternativ. Detta är alltså en 
orsak till att kombinationerna blivit så 
många. Redan förekomsten av alternativ 
komplicerar böjningen. Vad som emeller-
tid gör böjningen av um-orden närmast 
omöjlig att lära sig är att de olika mönst-
ren ofta inte genomförs konsekvent i hela 
böjningen. Man finner alltså ord med 
svensk böjning i singular men latinsk böj-
ning i plural (kuriosum). Ett ord som har 

Belägg 
album 
votum 
kuriosum 
se nedan* 

ultimatum, unikum 
antibiotikum, depositum, narkotikum, 
petitum 
memoran dum 
ko rum 
lustrurn 
centrum 
spektrum 
maximum, minimum, optimum 
membrum 
sedativum 
futurum 
preteritum 
passivum 
kompositum, symbolum 
aktivum, gerundivum, imperfektum, 
perfektum, supinum 
femininum, maskulinum, monstrum, 
plektrum 
fluidum, neutrum 

* datum, faktum, forum, kvantum, observandum, paktum, pensum, plenum, referendum, 
serum, signum, skriptum, ton ikum, visum. 
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mer än ett alternativ i singular kan bara få 
ett i plural (t.ex. sedativum) eller tvärtom 
(t.ex. neutrum). Vi får således en böjning 
där former från olika mönster blandas 
osystematiskt. En sådan blandning finner 
man i 22 ord, dvs. i nästan hälften av 
orden. Dessutom förekommer det att al-
ternativen kommer i en annan ordning i 
plural än i singular. 1 preteritum har latinsk 
och försvenskad böjning bytt plats. 1 
spektrum är ordningen i singular svensk—
försvenskad—latinsk böjning, men i plural 
försvenskad—latinsk—svensk. Anvisningen 
el. mellan alternativen i singular kan också 
bytas mot äv. i plural (t.ex. unikum). 

En jämförelse med SAOL 10 visar att den 
nya ordlistan gjort vissa förändringar. Den 
viktigaste består i att anvisningarna för 
bestämd form plural nu blivit konsekven-
ta. 1 SAOL 10 saknades anvisningar i vissa 
fall, och när anvisningar fanns fick former-
na i obestämd form plural inte alltid sin 
motsvarighet i bestämd form. Nu kan man 
alltid veta vilka former bestämd form ska 
ha, om man känner till formerna i obe-
stämd form. (Vid ordet petitum, som i 
obestämd plural har ändelsen -a, anges för 
bestämd form plural -a el. -um. Här måste 
väl -um ha hamnat fel? Rör det sig inte om 
en variant i obestämd form i stället?) 

För övrigt skiljer sig SAOL 11 mycket litet 
från SAOL 10. Man har visserligen rensat 
något bland kombinationerna. SAOL 10 
hade 27 olika kombinationer mot 21 i 
SAOL 11. Det går emellertid inte att se 
någon klar tendens i de få ändringar som 
gjorts. 1 orden depositum och unikum är 
ändelsen -umet ny, i perfektum ändelsen 
-et, i membrum ändelsen -um i bestämd 
form singular och i memorandum och 
spektrum ändelsen -um i obestämd form 
plural. De ändelser som tillagts tillhör allt-
så alla tre mönstren. Genom tilläggen har 
böjningen av de aktuella orden blivit mera 
konsekvent, men i depositum, membrum 
och perfektum blandas fortfarande mönst-
ren. 1 ett fall har SAOL 11 till och med 

blivit mindre konsekvent. Man har näm-
ligen strukit ändelsen -um i plural i ordet 
narkotikum. Ordet kan alltså nu ha både 
svensk och latinsk böjning i singular, men 
bara latinsk i plural. Mindre förändringar 
gentemot SAOL 10 har gjorts vid några 
ord, där el. bytts mot äv. eller tvärtom. 
Ibland består den enda skillnaden i att 
ändelsealternativen bytt plats. 

Min genomgång visar således att SAOL 11 
inte följer något konsekvent system för 
böjningen av orden på -um. Det tycks i 
stället vara så att bruket fått avgöra vilka 
former som kommit med. Här anser jag 
att SAOL har valt fel väg. Självfallet mås-
te bruket få stor betydelse i sådana fall där 
det är någorlunda fast och där de flesta 
människor har en klar uppfattning om vil-
ket bruket är. Så förhåller det sig knappast 
med um-orden. Just det faktum att SAOL 
ansett sig böra dela in dem i så många 
grupper visar ju att bruket är långt ifrån 
fast. Jag menar att man skulle vinna myc-
ket på att konsekvent ange svensk böj-
ning. Det utesluter ju inte att man också 
ger andra böjningar som alternativ i de fall 
där de verkligen har starkt stöd i bruket. 
Som det nu ser ut i ordlistan kan man som 
lärare i svenska i stort sett bara ge rådet 
till sina elever att de måste gå till ordlistan 
varje gång de ska böja ett ord där -um 
följer efter konsonant, om de vill vara 
säkra på att följa normen. Att ge ett så-
dant råd känns mycket otillfredsställande. 
Många kommer kanske därför att välja en 
annan metod, nämligen att lära ut en kon-
sekvent böjning och uppmana eleverna att 
inte bry sig om vad SAOL säger. 

Ord på -o, -u, -i och -y 
Vad heter banjo, känguru, bikini och hob-
by i plural? De flesta svenskar känner för-
modligen tvekan när de ska besvara den 
frågan. Det finns ingen ändelse som känns 
riktigt naturlig. Icke-neutrala lånord som 
slutar på obetonat -o, -u, -i eller -y kan i 
motsats till orden på -um inte föras in i 
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något svenskt böjningsmönster. De neut-
rala ansluter sig däremot lätt till andra 
neutrala substantiv på vokal, t.ex. ett par-
ty, flera partyn. 

Bertil Molde redovisar i sin artikel i 
Språkvård 3/1978 vilka ändelser olika ord-
listor och ordböcker ger ord av typen 
banjo, känguru, bikini och hobby. Han 
har gått igenom SAOL:s nionde och tion-
de upplagor, SAOB och Ostergren, Nu-
svensk ordbok. Resultaten redovisas ord 
för ord. Jag har nu kontrollerat samma 
ord i SAOL 11 och kommer nedan att 
jämföra främst med de uppgifter Molde 
har från SAOL 10. 

Ord på -o 
SAOL 10 försökte få större enhetlighet i 
böjningen av orden på -o. Man skriver 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, mungor)." Av Moldes redovisning 
framgår att 33 av 50 ord fått -r som enda 
ändelse och 3 som alternativ ändelse. 
Denna böjning tycks emellertid ha haft 
svårt att nå ut och bli accepterad. Min 
erfarenhet är att människor reagerar nega-
tivt inför former som banjor och silor. 

Molde framför en del kritik mot det ensi-
diga valet av -r som pluraländelse, bl.a. att 
pluralformerna ser ut som om de var bil-
dade till singularformer på -a. Han för-
ordar i stället ändelsen -er: "Ville man 
skapa större enhetlighet och större fasthet 
i systemet, skulle man väl f.ö. ha kunnat 
överväga att generellt införa -er för 0-or-
den, dvs, samma ändelse som dominerar 
för de i viktiga avseenden likartade orden 
på -i, -u, -y och som också är den normala 
för o-orden i danskan och norskan." Han 
påpekar också att ändelsen -er var ganska 
vanlig i SAOL 9. 

Redaktionen för SAOL 11 har tydligen 
tagit intryck av bl.a. Moldes kritik. 1 den 
nya ordlistan har man nämligen infört -er 

som alternativform till -r i 25 ord. Den 
vanligaste ändelsen är dock fortfarande -r. 
Den finns nu tom. vid flera ord än i 
SAOL 10 - vid 41 av 50 ord - men det är 
bara 11 ord som har den som enda alterna-
tiv. Denna ganska stora förändring av en 
ordtyps böjning sker emellertid i det tysta. 
Det nämns ingenting om den i inledning-
en. 

Flera ord på -o saknade plural i SAOL 10. 
Det gällde orden autogiro, bio, calypso, 
fandango, flamenco, ha,nbo, jumbo och 
tango. Molde var kritisk mot att dessa ord 
- bortsett från jumbo som på grund av sin 
betydelse knappast används i plural - inte 
fått någon böjningsangivelse. 1 SAOL il 
har autogiro utgått. Av de övriga har alla 
utom jumbo och calypso nu fått plural-
ändelse - bio endast -r, de övriga -r el. -er. 
Varför calypso inte försetts med pluralböj-
ning är svårt att förstå. Ytterligare ett ord 
saknar pluralangivlese i SAOL 11, näm-
ligen radio. Både SAOL 9 och SAOL 10 
hade pluraländelsen -r, men nu skriver 
man "i pI. vanl. radioapparater". Jag antar 
att det är bruket som fått redaktionen att 
stryka pluralen vid just detta ord. Andra 
ord där -o föregås av vokal får nämligen 
alltid -r, t.ex. studior. (Se även nedan un-
der Ord på -u, -i och -y.) 

Liksom i tidigare upplagor finns det några 
ord som har avvikande böjning. 1 tre ord 
stryks -o före -er: impressarier, nieller och 
torser. Denna böjning lever kvar från tidi-
gare upplagor. Torso kan också böjas tor-
sor eller rorsoer. Formen torsoer är ny för 
SAOL 11. Orden banjo och jojo har -aT 
som alternativ till -r. Båda dessa ord hade 
bara -r i SAOL 10, men SAOL 9 hade 
jojoar. Molde ifrågasatte formen jojor när 
den infördes. Han påpekade att den inte 
fanns i tidigare ordlistor och ordböcker 
och menade att jojoar var den normala 
formen i språkbruket. Böjningen banjoar 
är helt ny. SAOL 10 hade banjor och 
SAOL 9 banjoer eller banjos. Jag för-
modar därför att redaktionen har funnit 
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stöd i bruket, när man nu inför den i o-
orden ovanliga formen på -ar. Ändelsen 
-s som var ganska vanlig som alternativ-
form i SAOL 9 fanns i SAOL 10 kvar 
endast i ordet peso. SAOL 11 behåller 
formen pesos men inför också ändelselös 
form, dvs. peso. Formen föregås av äv. S-
ändelsen införs dessutom i desperado: "-r 
äv. -s". Förutom peso kan också tussilago 
sakna ändelse i plural - vid sidan av for-
men tussilagor. Detta ord har egendomligt 
nog inte funnits tidigare i SAOL. Öster-
gren har dock endast formen tussilagor. 
Plural på -i förekommer i SAOL 11 bara i 
putti. Formerna celli och cembali som 
fanns kvar som alternativ i SAOL 10 har 
försvunnit. Ordet farao får endast formen 
faraoner i plural. 

Man kan alltså sammanfattningsvis kon-
statera att SAOL 11 är mera konsekvent 
än sina föregångare med att ange plural till 
orden på -o. Så gott som alla ord har nu 
fått pluraländelse. Konsekvent är också 
valet av -r i ord där -o följer efter vokal. 
Jag har däremot inte lyckats genomskåda 
principen för när -er införts som alterna-
tivform. Är det bruket som gjort att fla-

mingo, gabbro, gigolo, libretto, pickolo 
och sambo endast fått -r som pluraländel-
se, medan ord som flamenco, cembalo och 
hambo fått både -er och -r? 

Ord på -u, -i och -y 
Redan i SAOL 10 var -er den vanligaste 
pluraländelsen i orden på -u, -i och -y. 
Den angavs för 27 av 43 ord (i 24 fall som 
enda alternativ). 1 SAOL 11 har -er blivit 
ännu vanligare - 34 av 42 (i 28 fall som 
enda alternativ). 

Följande ord har fått sin böjning för-
ändrad: 

SAOL 10 SAOL 11 
bikini 	= =äv. -er 
kombi 	= = el. -er 

= 	=el. -er 
= 	=el. -er 
=el. -er 	-er  

san 	= 	-er 
taxi 	= 	i pI. vanl. taxibilar 

el. = 
story 	ej plur. 	-er 
penny pence 	= el. pence 

Molde var i sin granskning av SAOL 10 
kritisk mot att man infört ändelselös form 
som enda alternativ i flera fall. Av upp-
ställningen ovan framgår att SAOL 11 in-
fört -er som alternativ till eller som ersätt-
ning för den ändelselösa formen. (Ytterli-
gare två ord - midi och motti - var ändel-
selösa i SAOL 10. Båda dessa ord har 
utgått i SAOL 11.) Enbart ändelselös 
form förekommer nu bara i penni. Någon 
annan böjning har detta ord tydligen ald-
rig haft att döma av de ordböcker som 
Molde har med i sin redovisning. 1 ett fall 
har SAOL 11 infört ändelselös form, näm-
ligen i penny som alternativ till pence. 

Molde har i sin artikel en lång diskussion 
om böjningen av taxi. Han kritiserar 
SAOL 10 för att man endast gett ändelse-
lös pluralform och menar att formen taxier 
borde ha införts åtminstone som alterna-
tiv. 1 sitt resonemang om taxi citerar han 
också Gösta Mattsson, som i Svenska 
Akademiens ordlista under 100 år (SSSN 
55, 1974) diskuterar möjligheten att välja 
sammansättningar: "Naturligtvis kan 
sammansättningar träda in: taxibilar, teve-
apparater, men en annan pluralform till de 
enkla orden bör också kunna anges." 
SAOL 11 väljer som synes att följa Matts-
sons rekommendation. Man anger 
sammansättningen taxibilar som den vanli-
gaste formen i plural, men man ger också 
ändelselös form av det enkla ordet som 
alternativ. Jag tycker kanske att man kun-
de ha nöjt sig med sammansättningen, så-
som man valt att göra vid radio (se ovan). 
Om man i dagligt tal använder samman-
sättningar när man talar om radio och taxi 
i plural, kan jag inte inse att man för 
konsekvensens skull måste ange en plural-
form, när det, såsom i dessa fall, inte finns 
några former som känns naturliga. 

maxi 
minh 
safari 
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Ett litet antal ord har i såväl SAOL 10 som 
SAOL 11 en höjning som avviker från det 
dominerande mönstret. Ändelsen -ar finns 
i kuckuar, pippiar, babyar (som alternativ 
till babyer) och toddyar. Ordet toddy kan 
också böjas toddar, dvs, med struket y, en 
böjning som tydligen är gammal i svens-
kan. Molde hänvisar till Mattsson som sä-
ger att formen finns kvar "med ålderns 
rätt". Bara -r finns i kängurur som alterna-
tiv till känguruer. 

Ordet baby förtjänar en särskild kommen-
tar. Jag har många gånger frågat deltagare 
på mina kurser vad detta ord ska heta i 
plural. Jag har då så gott som aldrig fått 
till svar de former som SAOL rekommen-
derar. De flesta känner sig allmänt osäkra 
när det gäller pluralformen av ord på -y. 
Speciellt irriterande tycks det ändå vara 
att inte veta hur man ska böja ett så pass 
vanligt ord som baby. Det är ju inte heller 
ett modeord med kort livslängd. Det är 
svårt att finna ett svenskt ord med samma 
konnotationer, och det fyller alltså en luc-
ka i språket. Det är därför mycket 
glädjande att SAOL 11 nu även tagit med 
formen bebis el. bäbis med pluralformen 
bebisar. Dessa former föreslogs - om än 
försiktigt - av Molde: "Kanske nästa upp-
laga kan ta in också en alternativ grund-
form bebis, -en, -ar." Formen bebis har 
många fördelar. Den är lättböjd och lätt-
uttalad. Formen har också starkt stöd i 
bruket. Den ansluter dessutom till många 
andra ord på -is, t.ex. dagis, som nu också 
kommit in i ordlistan. Jag tror därför inte 
att risken är så stor att människor i allmän-
het kommer att reta sig på s i bebis såsom 
en engelsk pluraländelse i ett ord i 
singular. Ordlistan betecknar formen som 
vardaglig, och det betyder väl att vi fortfa-
rande i skrift måste brottas med det be-
svärliga baby. Vi har ändå kommit ett 
stycke på väg, och för att travestera Molde 
skulle jag vilja säga: Kanske nästa upplaga 
kan ta in formen bebis som ett fullvärdigt 
alternativ till baby. 

Neutrala ord på obetonad vokal vållar, 
som nämnts, inga problem. Vid ordet 
pentry ger emellertid SAOL 11 en egen-
domlig böjningsanvisning: "-t, -n, -[eJt, 
-er". Här måste det föreligga ett rent 
tryckfel. Så vitt jag förstår hänför sig de 
båda sista ändelserna inte till pentry utan 
till penteri, ett ord som fanns med i SAOL 
10 men som försvunnit i SAOL 11. 

Ordformer med olika stilvärde 
Nyligen publicerade Margareta Westman 
en artikel om mer eller mindre vardagliga 
ordformer i skriftspråk (Svensklärarför-
eningens årsskrift 1986). Hon går där ige-
nom många av de vanliga pronomen, verb 
och adverb där vi har alternativformer. 
Hennes genomgång är mycket värdefull 
speciellt därför att hon ger uppgifter om 
både normen i olika upplagor av SAOL 
(för SAOL 11:s del i korrekturform) och 
det faktiska bruket enligt konkordanser 
från Språkdata i Göteborg. Dessutom re-
dovisar hon lärares uppfattningar om olika 
former, såsom de återspeglades i Svenska 
språknämndens enkät till svensklärare 
1976. 

Jag vill här bara göra några tillägg till Mar-
gareta Westmans genomgång. Det gäller 
dels ord där den färdiga SAOL ger delvis 
andra anvisningar än det korrektur som 
Westman hade tillgång till när hon skrev 
sin artikel, dels formen dom, som hon 
visserligen behandlar, men där hon inte 
redovisar SAOL:s uppgifter. 

Vissa verb har ju i svenska såväl långa som 
korta former. För verben dra(ga), giva/ge 
och ta(ga) anger SAOL 11 kortformerna 
som de vanligaste, men egendomligt nog 
har man som uppslagsform den långa for-
men - "draga el. mest dra", "taga el. mest 
ta", "giva el. mest ge". Det hade ju varit 
naturligt att den vanligaste formen fått bli 
uppslagsform. 

Beträffande formen skall - ska visar West-
mans redovisning att den korta formen 
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blivit allt vanligare i det faktiska bruket 	uttalat di el. dåmm" och för dem "yard. 
och att den också allmänt accepteras av 	uttalat dåmm". Inte kan väl SAOL mena 
svensklärare. 1 SAOL:s korrektur hade 
också formerna jämstälits, men i den fär-
diga boken får ska bruklighetsanvisningen 
"äv. vard.". Jag förstår inte varför man 
gjort denna förändring, och jag beklagar 
den djupt. Enligt min erfarenhet är speci-
ellt den yngre generationen ganska främ-
mande för skall. Det händer till och med 
att man tror att denna form är mera aukto-
ritär och "tvingande" än ska. Bland me-
delålders och äldre har jag å andra sidan 
ibland mötts av protester mot ska som en 
"icke tillåten" skriftspråksform. Vi har 
alltså nu under några år befunnit oss i den 
ganska ovanliga situationen att inte någon 
av formerna har betraktats som neutral av 
alla. Vilken form jag än har använt har jag 
fått invändningar. Jag har emellertid på 
senare tid allt oftare själv börjat använda 
ska, och jag har - med stöd i bruket (enligt 
olika konkordanser) - på direkta frågor 
svarat att man i de allra flesta samman-
hang kan använda vilken form man vill, 
och att ska säkert snart kommer att bli 
fullständigt accepterat i alla stilar. Bruklig-
hetsbeteckningen i den nya upplagan av 
SAOL kom därför som en negativ över-
raskning, och jag kan som sagt inte förstå 
vilka överväganden som ligger bakom 
denna ändring i sista minuten. 

Formen dom har ju diskuterats mycket de 
senaste åren. Margareta Westman rekom-
menderar i sin artikel de och dem i nor-
malt skriftspråk. SAOL 11 betecknar ock-
så formen dom som vardaglig, vilket sä-
kert fortfarande är en riktig bedömning. 
Förvånande är däremot att SAOL anger 
formen som en vardaglig variant endast till 
dem men inte till de. Jag vet inte vad man 
här har stött sig på. 1 de fall som dom 
används i skrift förekommer väl formen 
både som subjekts- och objektsform. 

När det gäller uttalet av de och dem menar 
jag att SAOL:s uppgifter är helt missvi-
sande. Man anger nämligen för de "yard. 

att man i vårdat tal bör säga de och dem. 
Det normala rikssvenska uttalet är ju 
dåmm. Speciellt uttalet dem känns ju oer-
hört stelt och förekommer väl bara i vissa 
dialekter (och då också som subjektsform) 
och i finlandssvenskan. 

Slutord 
Jag har i denna artikel främst uppehållit 
mig vid främmande ords böjning. Efter-
som de ordgrupper jag behandlat utgör en 
så liten del av vårt ordförråd, kan man 
kanske tycka att jag ägnat onödigt mycket 
uppmärksamhet åt dem. Även om orden 
inte är så talrika, är dock många av dem 
inte så ovanliga. Det händer således gans-
ka ofta att vi måste kunna använda dem i 
olika böjda former. För språkbrukaren är 
det därför väsentligt att det finns åtminsto-
ne någorlunda lättlärda regler. Här menar 
jag att SAOL ii i hög grad har svikit 1 
böjningen av ord på -um. Däremot kan 
man se en strävan efter större konsekvens 
när det gäller orden på -o, -u, -i och -y. 
Även här återstår dock en del att göra för 
att underlätta det för språkbrukarna. 

1 artikeln har jag också påpekat att SAOL 
i sin inledning ger oklara anvisningar om 
vilken status man ger alternativformer. 
Denna brist på klarhet drabbar många 
gånger just de främmande orden, eftersom 
de ofta har alternativ i uttal, stavning och 
böjning. 

Även vid en del vanliga svenska ord före-
kommer alternativformer. Jag har ovan 
riktat kritik mot SAOL:s bruklighetsanvis-
ning "yard." vid formen ska och vid utta-
let dåmm av de och dem. Ord som har 
former med olika stilvärde kommer ofta 
upp till diskussion, t.ex. i språkvårdsspal-
ter i tidningar. Speciellt livlig brukar dis-
kussionen bli när stilvärdet för en form 
håller på att ändras. För den enskilde 
språkbrukaren är det svårt att avgöra när 
en form som tidigare betraktats som var- 
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daglig kan börja accepteras som en normal 
och stilistiskt neutral form. Vill han då få 
veta vilka rekommendationer som ges idag 
är det naturligt att han konsulterar en 
normgivande ordlista som SAOL. Det är 
då viktigt att SAOL inte ger anvisningar 
som saknar stöd i bruket, om man inte har 
starka språkvårdsskäl för det. Jag kan inte 

finna att det finns sådana starka skäl för 
att klassa formen ska och uttalet dåmm 
som vardagligt bruk. 1 stället ligger det en 
uppenbar risk i att ge anvisningar som 
saknar stöd i människors språkkänsla. Det 
får inte bli ett gap mellan det verkliga 
bruket och anvisningarna i ordlistan. 

Debatt 
1 anslutning till diskussionen om olika skrivregler gör 011e 
Josephson, högskolelektor i Stockholm, här ett inlägg om 
styckemarkering. 

011e Josephson Småstycken och storstycken 
1 sin intressanta och innehållsrika avhand-
ting om stycket, Styckevis och helt, 
nämner Siv Strömquist vid några tillfällen 
s.k. hybridformade stycken. De beskrivs 
så här på s. 22: 

"Blankradssystemets raka vänstermar-
ginal anammas, men själva blankraden 
som styckemarkör glöms bort och skri-
benten/sättaren förlitar sig på att det 
föregående styckets sista mening skall 
sluta så långt in på den avslutande raden 
att ett tomrum uppstår som indikerar 
nytt stycke på följande rad." 

Strömquist menar att denna hybridform 
blir "allt vanligare bland annat i mindre 
seriösa tryck" och att den "måste undvi-
kas". Det första påståendet är jag beredd 
att instämma i, men det andra skulle jag 
vilja diskutera lite utförligare. Här finns 
komplikationer som Siv Strömquist, vad 
jag kan se, inte går in närmare på. 

Enligt min erfarenhet uppträder nämligen 
hybridformen sällan ensam i en text. 
"Hybridstycken" är kombinerade med 
"riktiga" stycken, rejält markerade med 
blankrad. Uppdelningen är ofta funktio-
nell. Det är ett längre tankemässigt av-
stånd mellan två "riktiga" stycken än mel-
lan två hybridstycken. Jag ska ge ett par 
exempel; med nödvändighet måste de bli 
ganska långa. 

Det första exemplet är en affisch i A4-
format från Linköpings kulturnämnd. Af-
fischen gör reklam för ett stort medeltids-
spel med anledning av stadens 700-årsjubi-
leum. Man måste anta att författaren lagt 
ned ganska stor möda på texten - det gäl-
ler ju att locka så många åskådare som 
möjligt till föreställningarna. 

Texten innehåller fem "riktiga" stycken. 
Det första fungerar som ett slags rubrik. 
Det andra antyder skådespelets innehåll, 
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200 amatörskådespelare, musikanter, sångare och dansare åter-
ger människornas vardagskamp under 400 år - 1200-1600-talet. 

1 händelsernas centrum står ett kollektiv Linköpingsbor - de som 
byggde, befolkade och besökte staden. Köpmän, hantverkare, bön-
der, präster, gycklare, horor... 
Men även de stora historiska gestalterna finns med: Birger Jarl, 
Nicolaus Hermanni, Mäster Mattias, Heliga Birgitta, Biskop Brask, 
Gustav Vasa... 

Dramat utspelar sig i autentisk miljö: 1 Domkyrkoparken mellan 
Slottet, Gamla Katedralskolan och Domkyrkan. 
Det blir annorlunda teater, kollektiv teater spelad av amatörer med 
lust och spelglädje. 
Det blir en bred skildring av medeltiden, uppsluppen och högtidlig, 
grotesk och allvarlig. 

Texten har skrivits av Gottfried Grafström och regissör är Göran 
Sarring från Ostgötateatern. 

Som ett förspel äger en medeltida marknad rum, från Stora Torget 
via Domkyrkogatan och Gamla Storgatan till spelpiatsen. 
Med färgsprakande personligheter bland bodar och marknads-
stånd, kryddad med främmande dofter, ljud, musik och kyrkoproces-
sioner bjuds vi på en konkret upplevelse från medeltidens värld. 
En värld som inte är så mörk, vidskeplig och grym som vi hittills 
trott... 

det tredje säger något om formen i vid 
bemärkelse, det fjärde informerar om två 
viktiga namn bakom spelet. Det femte är 
väl det minst sammanhängande, men tan-
ken bakom det är nog att övertyga läsaren 
om att alla åskådare kommer att få en 
mycket nära och sinnlig upplevelse av me-
deltida miljö. 

Andra, tredje och femte stycket är som 
synes i sin tur indelade i hybridstycken. 
(Möjligheten finns ju inte för första och 
fjärde stycket.) Syntaktiskt sett tycks prin-
cipen vara den att författaren börjar ett 
nytt hybridstycke så fort en fullständig me-
ning föreligger. Men syntaxen återspeglar 
naturligtvis ett tänkande: författaren an- 

vänder fullständiga meningar när han eller 
hon vill säga något nytt; de ofullständiga 
meningarna fungerar direkt som komple-
ment till föregående mening. 

Nästa exempel har jag hämtat från en text 
med utredande syfte. Den är författad av 
någon tjänsteman och/eller studentpoliti-
ker på Stockholms universitets studentkår, 
och den redogör för resultatet av en enkät 
om undervisningsformer, ställd till 
universitetslärarna. Jag återger ett repre-
sentativt brottstycke. 

Vart och ett av de tre "riktiga" styckena 
redovisar svaren på en av enkätfrågorna. 
Redovisningen är tudelad: först upplyses 
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Nästa frågestäHning gällde examinationsformer och hur dessa påverkar 
aktiviteten bland lärare och studerande. Rent generellt använder man sig i 
huvudsak av skriftliga tentamina, vilket man anser fungerar bra eller 
åtminstone tillfredsställande. 
Dock är man på många håll öppen för andra typer av examinationsformer, 
men framhåller att detta framför allt är en resursfråga - om tid och 
pengar fanns skulle fler lärare vara intresserade av att pröva nya former 
för kunskapsredovisning. 

Även när det gäller hur examinationen styr undervisningen är man tämligen 
överens med de studerande. De svarande anser att det finns en väl utbredd 
"gymnasifiering" bland de studerande, allt ifrån krav på Övningstentor och 
sidhänvisningar till ett allmänt ointresse för delar av kursen/utbildningen 
som inte är direkt knutna till examinationen. 
Denna problematik är mest utbredd på de institutioner där man nästan 
uteslutande använder sig av skriftlig, enskild tentamina. 

När det gäller kursutvärderingar och dess betydelse, har vi märkt en 
intressant skillnad i svaren från lärarna när det gäller användandet av 
dessa. Lärare på de naturvetenskapliga institutionerna (biologi och kemi) 
anger att de regelbundet och i princip efter varje avslutat moment 
använder sig av kursutvärderingar, medan lärare på humanistiska 
institutioner anger att de sällan eller aldrig använder sig av 
kursutvärderingar. 
Över huvud taget framkommer att lärarna i allmänhet inte tycks känna till 
huruvida kollegerna på institutionen använder kursutvärderingar eller ej. 
Lärarna anser att det största problemet med kursutvärderingar är att de i 
allt för liten del besvaras av de studerande. Många menar att det kan bero 
på att de delas ut vid fel tillfälle, till exempel vid tentamen då de 
studerande har annat att tänka på. Några anser också att åsikterna mellan 
de olika studerandegrupperna skiftar så mycket och så fort att en 
uppföljning av utvärderingen sällan är särskilt meningsfull. 
Till sist menar de flesta av de svarande som är positiva till 
kursutvärderingar att de studerande bör vara delaktiga i utformningen av 
dessa. 

läsaren om resultatet i stort, och därefter 
följer en reservation, en modifiering eller 
en precisering. Tudelningen markeras 
med hybridstyckeindelning. Det tredje 
"riktiga" styckets sista mening skiljer sig 
så pass mycket från de ovanstående preci-
seringarna att den fått bilda ett eget hyb-
ridstycke. 

De här exemplen skulle lätt kunna mång-
dubblas om man t.ex. gick till 10- och 20-
poängsuppsatser som studenter skriver. 

Ofta är naturligtvis de blandade marke-
ringarna av nytt stycke resultatet av förfat-
tarens osäkerhet om konventionerna för 
hur styckeindelning signaleras. Men minst 
lika ofta - det vågar jag påstå utan att ha 
gjort någon statistisk undersökning - finns 
det en tanke bakom. 

Mönstret förekommer alltså inte bara i 
"mindre seriöst tryck" utan också i myc-
ket seriöst syftande texter, om än författa-
de av oerfarna skribenter. Att det blir allt 
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vanligare kan naturligtvis bero på inflytan-
de från "mindre seriöst tryck": reklam, 
enklare veckopress mm. Men jag tror 
också den ökande användningen av ordbe-
handlare spelar sin roll. Det ryms färre 
rader och färre tecken per rad på en bild-
skärm än på en maskinskriven A4. En 
författare vill gärna skapa struktur i det 
lilla som finns för ögonen. Därför mar-
kerar man nytt stycke oftare när man 
skriver med ordbehandlare än när man 
skriver maskin. Och när det sedan blir 
frågan om verkligt nytt stycke trycker man 
på vagnreturknappen ett par extra gånger. 

Hur ska man nu ställa sig till denna mer 
komplicerade form av styckeindelning? 
Själv gör jag som Siv Strömquist när jag 
undervisar i skriftlig framställning: nytt 
stycke får bara markeras på ett enda sätt. 
Vill skribenten signalera ett lite större tan-
kemässigt avstånd mellan två meningar i 
samma stycke får han eller hon använda 
någon form av sammarihangsmarkörer 
("däremot", "ytterligare en synpunkt är", 
"närmare bestämt gäller det" osv.) eller 
bygga om stycket på något sätt. Någon 

annan metod finns inte. (Man kan lägga 
märke till att författaren till det andra av 
mina exempel kombinerar sådana sam-
manhangsmarkörer med hybridstyckein-
delning.) Och aldrig att jag själv skriver 
hybridstycken. 

Men gör jag rätt? Det kan ju sägas att jag 
faktiskt berövar mina elever ett medel att 
signalera den hierarkiska struktur som är 
så viktig i många texter. Kanske beter jag 
mig som de stelbenta lärare som slår ner 
på varje form av satsradning: förbjuder ett 
mycket funktionellt uttryckssätt därför att 
det kan missbrukas och därför att jag 
övergeneraliserat en konvention. Nor-
men, konventionen, blir viktigare än klar-
heten och uttrycksfullheten. 

Redan i termerna "riktiga stycken" och 
"hybridstycken", som jag använt i denna 
artikel, ligger ju en stark värdering. Må-
hända vore det riktigare att tala om t.ex. 
"småstycken" och "storstycken" och ac-
ceptera "småstycken" som ett styckeindel-
ningens semikolon? Jag vet inte. Vad sä-
ger Språkvårds redaktion? 

Redaktionens svar: 
Vi håller helt med 011e Josephson i att 
man kan behöva både en starkare och en 
svagare styckemarkering. Men vi menar 
att det är bättre att i så fall kombinera 
indrag med blankrad, på så vis att indrag 
markerar mindre stycken (småstycken) 
och blankrad markerar grupp av stycken 
(storstycken). 

Skälet till att vi - liksom Siv Strömquist - 
inte gillar hybridstycken, är att de inte är 
tydliga nog när de förekommer i manus 
som ska skrivas om eller sättas. 1 tryckta 
texter med ojämn högermarginal blir hyb-
ridstyckena synnerligen otydliga. Se t.ex. 
Josephsons andra textexempel. Där har 
tredje och fjärde raden från slutet blivit 
lika långa, fast förmodligen av helt skilda 

orsaker. Den övre ska antagligen avsluta 
ett småstycke, medan den undre tycks 
vara kort endast därför att följande ord är 
långt och texten inte utnyttjar avstavning. 

Om man normalt använder hybridstycke-
markering för småstycken, hur gör man då 
om man vill markera slut på ett småstycke 
men texten fyller hela sista raden i styc-
ket? 

Styckeindelningen är till för att läsaren 
snabbt ska få en uppfattning om vilka en-
heter skribenten har organiserat sitt med-
delande i. Om då själva markeringen av 
stycke inte är alldeles otvetydigt då blir 
kraven på läsaren större. Han måste an-
stränga sig mer för att urskilja delarna. 
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Bengt Sigurd Språkliga förlängningskonster 
När vi talar och skriver väljer vi inte alltid det kortaste 
uttrycket. 1 den här artikeln klarlägger professor Bengt Si-
gurd, professor i lingvistik vid Lunds universitet, dels vilka 
olika sätt vi använder för att förlänga uttryck, dels i vilka 
situationer förlängning förekommer. 

Det är lätt att av den rikliga förekomsten 
av förkortningar i det moderna språket 
förledas tro att språk helt styrs av ekono-
miska och rationella krafter som strävar 
att göra ord och meningar så korta som 
möjligt (jfr Zipf, 1935, Sigurd, 1979). Det 
faktum att språkets vanligaste ord också är 
de kortaste pekar i denna riktning (se Al-
lén, 1970). Det finns emellertid även en 
rakt motsatt tendens hos språkbrukarna, 
nämligen att förlänga och tänja ut -- lyck-
ligtvis är den begränsad till vissa speciella 
situationer. 

En sådan situation är barnkammaren, där 
man ju gärna bygger ut inga till ingatösen 
min, Inga lilla eller Ingalill och katten gär-
na får heta lilla, lilla kissekissemiss. En 
annan är svenska flaggans dag, då Sverige 
blir Sverige, vårt fosterland, Vårt avlånga 
land eller Svearnas gamla rike och de 
närvarande kallas Vi, som nu samlats här 
på denna plats, denna dag som idag är. 
Kungen benämns helst Konungen en så-
dan dag, och det är svårt att få slut på 
a:na, när levet så småningom utropas. En 
tredje situation som gynnar förlängning är 
utredarens, byråkratens, där skola helst 
heter skolbyggnad och gammal kanske 
kan döpas om till högåldersdimensionerad. 

Vi skall granska några olika typer av för-
längningar och bl.a. söka svar på följande 
frågor. 

1. Vilka typer av förlängningar inom fone-
tik, morfologi och syntax kan urskiljas? 
Kan man formulera förlängningsregler 
som språkbrukarna mer eller mindre med-
vetet använder? Finns det sådana regler i 

alla språk? Finns det några universella 
regler för förlängning? 

2. 1 vilka situationer förekommer förläng-
ning, vilka faktorer gynnar den? Bör inte 
språkvården acceptera förlängning i vissa 
situationer? 

Olika typer av förlängningar 
1. Förlängning av ljud. 1tal kan en beto-
nad lång vokal lätt förlängas, och detta 
brukar i skrift återges med upprepning av 
motsvarande bokstav som i sköön, stoor, 
liiten. Man kan t.o.m. träffa på trippel-
teckning eller mer av vokalen som i 
skööön. Just ordet skön har varit ett mo-
deord en tid och har kunnat beläggas i 
olika förlängda varianter i åtskilliga an-
nonser. Orden stoor och liiten kan lätt 
beläggas i barnböcker och barnvisor. Det 
är särskilt känsloord som uppvisar denna 
typ av förlängning. Andra exempel är: hä-
ärlig, förtjuu.sande, fiin, fuul, viidrig, ryys-
hg, räälig (särskilt naturligtvis i Skåne). 

Kort betonad vokal kan inte förlängas 
utan att förlora sin identitet, men den 
långa konsonant som måste följa den i en 
svensk betonad stavelse kan då i stället 
förlängas, i varje fall om den är en konti-
nuant: r, 1, m, n, ng, v, j, f, s, sch. Konso-
nantiska förlängningar kan också avspegla 
sig i skrift genom dubbelteckning, men det 
är nog mera sällsynt. Några tänkbara ex-
empel - ingen mera omfattande excerpe-
ring ligger till grund för denna artikel - är: 
tysst, häfftig, hisskelig, hemrnsk. Jämför 
också cirkusdirektör Bronetts ofta citera-
de uppmaning till publiken: Största möjli-
ga tyssstnad!, som skrivs just så i annonser 
och reklam. 

18 



Det tidigare nämnda ordet härlig kan i 
Sydsverige alternativt ha konsonantför-
längning och bli härrlig. Ordet arg kan få 
förlängt 'a' tillsammans med förlängt 'r' 
(aarrg) vid intensivt uttal. Så det är inte 
bara ordet fan (faan, faa'en) som kan in-
nehålla långt främre a-ljud. 

Om man vill förlänga en s.k. klusil (p, t, k, 
b, d, g) kan man nästan bara förlänga den 
tysta fas som kännetecknar dessa ljud, vil-
ket ju inte ger den intensitetsökning som 
man eftersträvar. Stavning med ytterligare 
en bokstav (trippelteckning) av ljud som 
redan dubbeltecknats är knappt möjligt: 
piggg, snabbb, topppen, hettt. Det ser 
märkligt ut. Men kanske någon reklamma-
kare vill pröva denna möjlighet att väcka 
uppmärksamhet genom originell stavning. 
Dubbelteckning av s.k. digraf (två bokstä-
ver som motsvarar ett ljud) är utesluten, 
att döma av besynnerligheter som långg, 
tjockk. Medan ng-ljudet nog kan förlängas 
fonetiskt kan varken "ngng", "ngg" eller 
"nng" naturligt återge detta i skrift. På 
samma sätt är varken "ckck", "ckk" eller 
"cck" rimliga skriftliga symboler för ett 
eventuellt intensivt långt uttal av k-ljudet 
(tjockck, tjocck, tjockk). Usch kan väl inte 
heller tecknas med dubbla trigrafer även 
om man vill uttrycka stark avsky: uschsch. 

Undantagsvis kan väl även en kort beto-
nad vokal förlängas. Det förefaller möjligt 
att förlänga å-ljudet i lång och skriva 
låång. Fröding skriver i sin Gråbergssång 
både: grå-å-å-å och lå-å-å-å-å-å-å-å--ång. 
Povel Ramel har förlängt en kort vokal i 

en känd text där han sjunger: Jag vill kyys-
sa dig. Skalden har kanske tyckt att s-
ljudet inte kunde bära hans intensiva 
känsla, och att y-ljudet dessutom har en 
läppställning som är bättre lämpad att visa 
den. 

Mera formellt kan man skriva förläng-
ningsregler (se nedan), där [ ] omger fone-
tisk och < > ortografisk representation, V 
betecknar vokal och K konsonant. 

Vi avstår från att formulera den ramelska 
förlängningen som en generell regel, men 
observerar att man i vissa fall nog kan ha 
både lång vokal och lång efterföljande 
konsonant, som i ett intensivt ljudhärman-
de förlängt uttal av susa [su::s::aj. Sådan 
stavelsestruktur med både lång vokal och 
efterföljande lång konsonant är gängse i 
vissa språksystem, t.ex. finska. 

Fonetiska längdförhållanden 	t.ex. skill- 
naden mellan hat och hatt, hatar och hattar 
har studerats med avancerade fonetiska 
mätmetoder för många språk - för svenska 
främst av Elert (1964). Den förändring 
som vi nu är intresserade av är emellertid 
mindre väl studerad, eftersom den inte 
brukar anses tillhöra det egentliga språk-
systemet (vara fonologisk). Utan att ha 
gjort några omfattande studier och mät-
ningar, tror jag att den extra förlängning 
som det här är fråga om kan ges varieran-
de storlek, varierande med känslans stor-
lek. Det är vidare möjligt att förlängning-
en inte bara realiseras tidsmässigt utan 
också i förändringar i ton- och ljudintensi-
tetsförlopp. 

Regler Kommentarer Exempel 

[V:K -* [V::K1 Lång vokal kan få extra Vö::nI 
längd (:) 

<VK> - <VVK> 1 skrift reflekteras detta av dubbel- <sköön> 
tecknad vokal (VV) 

[VK:1 -* [VK::] Lång konsonant kan ges extra längd [tas::a] 
främst om den är kontinuant [tys: :t] 

<VK> - <VKK> 1 skrift kan konsonantförlängning <tysst> 
undantagsvis markeras genom 
dubbelteckning 
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2. Tillägg av ljud. Ett ljud (och motsvaran-
de bokstäver) kan läggas till eller sättas in 
i ordet och därigenom förlänga det. Några 
exempel är: jul(e)kväll, sorg(e)lig, Värm-
(e)land, en(e)backe, fa(nde)n, k(on)ung. 

Svordomar vill man ofta uttala med extra 
känsla (jämför artiklar om svordomar i 
Svenska Akademiens ordbok) och för att 
bära denna bygger man ut ordet. Ordet 
fan finns t.ex. i varianterna fasen, fasing-
en, förutom de tidigare nämnda förläng-
ningarna faan, faa'en. 

Några ord med betonad vokal före "r" 
kan förlängas genom att man sätter in 
"de" före "r", t.ex. i fa(de)r, mo(de)r, 
ne(de)r. Etymologiskt är det fråga om 
bortfall av "de", men numera känns de 
korta formerna som normala och de långa 
som förlängda. Det finns ju också exempel 
på s.k. hyperkorrekta former där förläng-
ningen drabbat ord som etymologiskt ald-
rig haft "de", t.ex. gevä(de)r hos Fröding. 

Ett specialfall är reduplicering, varvid ett 
eller flera ljud upprepas. Exempel är: kis-
semiss, Gullegull, falleralla, falleralleralla. 
Reduplicering kan också ske med konso-
nantbyte enligt ett visst mönster. 1 engels-
ka är "t-w" ett sådant återkommande par 
som finns i t.ex. "teeny-weeny" (mycket 
liten). Svenska exempel är Hejsvejs, Hej-
sansvejsan, rajtantajtan, Kulla-Gulla. 

Om de tillagda ljuden kan anses ha en 
mera lexikalisk eller grammatisk betydelse 
(vara morfologiska) kan de räknas som 
affix. Exempel på tillägg av prefix är: (ut)-
öka, (infär)skaffa, (för)vänta, (för)sälja, 
(för) minska, (för) höja, (för) hyra, (för)-
hindra, (före)finnas, (er)fodra, (er)nå, 
(bi)behålla, (be)främja, (av)sända, (av)ge. 
Det är främst bland utredare och byråkra-
ter man träffar på dessa förlängda former. 
Fina exempel kan man se när man är ute 
och kör bil. Man ser då ofta att parke-
ringsplatser omtalas som förhyrda platser 
och s.k. gatuvalkar omtalas som förhöjda 
övergångsställen. Språkvårdare kritiserar 

ofta dessa förlängningar helt taktlöst, utan 
att förstå att de liksom många andra av de 
förlängningar vi nämner här görs för att ge 
texten mera tyngd och helt i enlighet med 
gängse byråkratiska stilideal, vilket kan-
ske kan sammanfattas: "Long is beautiful" 
(jfr Wellanders: "Skriv kort"). 

Exempel på förlängande suffix är -elig i 
glad(elig), ljuv(elig). 

3. Tillägg av hypernymt ord (hypernymise-
ring). Om man vill förlänga ett ord kan 
man tillägga en hypernym, d.v.s. ett över-
ordnat, mera generellt och abstrakt ord. 
Man kan antingen ha hypernymen som ett 
eget ord eller bilda en sammansättning 
med hypernymen som senare led. Hade 
man t.ex. tänkt säga Skåne så går det att 
åstadkomma en förlängning genom att ta 
ordet land som en hypernym till Skåne och 
säga: Skåneland, Skånes land (med geni-
tivisk förled) eller (med personifiering) 
skåningarnas land. På liknande sätt kan 
man i chauvinistiska sammanhang för-
länga Sverige till Svea rike (vilket är det 
etymologiska ursprunget), svearnas rike, 
det gamla svenska landet mm. 

Hypernymisk förlängning kan ske av de 
flesta substantiv, även om det inte alltid är 
så lätt att komma på en bra hypernym. 
Här är några exempel: stare ---> starfågel, 
torsk ---> torskfisk, schäfer -* schäferh und, 
ek -> ekträd, bil -* bilfordon, cykel - 
cykeltransportmedel, båt - båtfarkost, ru-
bin -* rubinsten, skola -* skolbyggnad, 
skåp -* skåputrustning, vapen - vapen ut-
rustning, lärare -+ lärarpersonal, bord - 
bordsmöbel, sport -* sportaktivitet, musik 
-> musikverksamhet, genomförande 
genomförandeprocess. 

Den som får byråkratiska associationer 
och tänker på mer eller mindre vetenskap-
liga utredningar är på rätt spår. Deras 
språk kännetecknas av sådana hypernymi-
ska förlängningar, men det beror på att 
man i sådana sammanhang ofta anlägger 
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ett övergripande, klassificerande och hi-
erarkiskt synsätt på verkligheten. När lä-
rarna kallas lärarpersonal placeras de 
bredvid annan personal på skolan: teknisk 
personal, administrativ personal, vårdper-
sonal. Det är detta betraktelsesätt som lig-
ger bakom införandet av personalrum som 
ersättning för äldre lärarrum och kollegie-
rum på skolorna. 

Ibland är det svårt att hitta en bra hyper-
nym. Kan man säga: konstnärspersonal, 
jollefarkost? Likaså kan det vara svårt att 
förlänga redan långa sammansättningar 
som att göra kulspruta till kulsprutevapen 
eller kulsprutehandeldvapen. Abstrakta 
och generella (höga) hypernymer är det 
svårt att hitta ännu abstraktare och gene-
rellare hypernymer till. Man kan kalla en 
man en mansperson (och kanske en kvin-
na en kvinnsperson) , men för den som vill 
förlänga dessa ord blir det svårare. Kan 
man tala om en manspersonsvarelse, kan 
man hypernymisera varelse med det ännu 
abstraktare företeelse? 

Adjektiv kan också förlängas på detta 
sätt, men det är ofta svårt att hitta en 
passande hypernym. Tillägget -färgad går 
bra om man vill förlänga färgord som: 
blå (färgad), röd(färgad), och -formad pas-
sar bra i fall som rund (formad) , oval(for-
mad). Det är emellertid svårare att för-
länga primära adjektiv som lång, hög, 
stor, bred, djup. Man kan inte gärna säga 
långformad, högformad etc., möjligen kan 
man ta till det generella -dimensionerad, 
dessa adjektiv betecknar ju dimensioner 
av olika slag. Man kan nog säga: långdi-
mensionerad, högdimensionerad, etc. och 
kanske t.o.m. byta ut gammal mot högål-
dersdimensionerad. 

Adjektiv som betecknar mänskliga egen-
skaper kan ibland förlängas genom att 
man tillägger ord som -lagd (fetlagd, rna-
gerlagd), -lynt (gladlynt), -sint (argsint, 
elaksinnad), men dessa suffix kan bära en 
extra betydelse och är inte fritt kombinab- 

la med vilket adjektiv som helst. Man hör 
inte ofta: tjocklagd eller långlagd och 
knappast heller surlynt, snällsint, durnsint, 
kloksint (finns dock belagt i SAOB) eller 
mildlynt. Tilläggen -lagd, -lynt, -sint (-sin-
nad) anger att man har den läggning, det 
lynne, kynne eller sinne som adjektivet 
betecknar och specialiserar sålunda bety-
delsen. Nyare adjektiv som intelligent 
tycks inte kunna förlängas på detta sätt: 
intelligentlagd, kreativsint? 

Ett sättsadverb kan på motsvarande sätt 
förlängas, vilket faktiskt verkar vara på 
modet. 1 stället för att säga Han utförde 
uppdraget skickligt säger man på ett skick-
ligt sätt. 1 stället för riktigt säger man på ett 
riktigt sätt, i stället för framgångsrikt säger 
man på ett framgångsrikt sätt om situation-
en är sådan att man vill använda fler ord. 

Det är svårt att hypernymisera verb. Om 
man vill, måste man ge verbet ett substan-
tiviskt förled. Även om tillverka kan be-
tecknas som en hypernym till snickra så 
kan man inte förlänga snickra till 
snick(er) tillverka, möjligen snickrings-
tillverka. Även om förflytta kan antas vara 
en hypernym till gå och springa skulle väl 
inte ens de hypernymiseringsglada militä-
rerna tala om gåförflytta, respektive 
språngföifiytta sig. 

När man sätter hypernymen före ett sub-
stantiv, t.ex. (staden) Karlskrona, (fisken) 
torsk får man en konstruktion som på-
minner om nominalkonstruktion med s.k. 
klassifierare som förekommer bl.a. i 
många östasiatiska språk. 

Upprepning av ord. Denna förläng-
ningsprocess är en sorts syntaktisk redupli-
kation. Den förekommer ofta i visor och 
poesi. Några exempel: Lasse, Lasse, liten, 
Lille, lille bror, Sverige, Sverige, foster-
land, Säf, säf, susa. 

Tillägg av synonym (synonymisering). 
Ett enkelt sätt att förlänga texen är att 
tillägga ett ord som betyder nästan det- 
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samma. Man kan t.ex. säga färger (och 
nyanser), stolar (och stolsmöbler), ordning 
(och reda), pina (och plåga), glädjas (och 
fröjda sig), lag (och rätt). Uppenbarligen 
finns det en rad stereotypa sådana uttryck 
färdiga att ta till, varom man kan läsa i 
Gerhard Bendz' bok "Ordpar". 

Tillägg av pronominella ord. På en 
mängd ställen i en sats kan man placera in 
pronominella ord och därigenom förlänga 
meningen och kanske få en vilopaus me-
dan man tänker ut vad man skall säga 
härnäst. Sådana pronominella inslag är 
vanliga i tal. Man kan t.ex. förlänga 
följande text genom tillägg av orden inom 
parentes. (Staden) Sverkersund (den) är 
(nu) idag en storstad (här) i vårt län. De 
ord det är fråga om är personliga prono-
men (den, det, de, han, etc.) och s.k. pro-
nominella adverb (nu, då, här, där, så, 
sålunda). 

Tillägg av metakommentarer. Meta-
kommentarer (se Sigurd, 1986) kommen-
terar de ord som valts och kan sättas in 
praktiskt taget var som helst. Man kan 
t.ex. placera in orden inom parentes i 
följande sats: En (som man säger) kändis 
kan (om uttrycket tillåtes) digga sina skils-
mässor och (s.k.) affärer och (så att säga) 
profitera på dem. Vissa metakommentarer 
blir lätt modeuttryck och kan därför ostört 
användas för att förlänga en text bland 
dem som vill vara "inne". En ofta upp-
märksammad sådan är liksom. 

Diverse andra tillägg. 1 stället för att 
säga hela dagen kan man säga hela dagen 
lång. 1 stället för att säga alltså kan man 
dra till med alltsåledes. 1 stället för att säga 
en räd bil kan man säga en bil som är råd 
etc. President Truman är känd för att ha 
förlängt sitt namn med mellaninitialen S så 
att det blev "Harry S. Truman" och fick 
mera tyngd. 

1 sällskap där man sysslar med tidsfördriv 
som spel och har en viss verbal kreativitet 

kan resultatet bli diverse förlängningar 
och förvrängningar. Jag har hört bridge-
termen klöver förlängas till kliv-över, med 
anspelning på att klöver är den lägsta 
färgen och sålunda en inbjudan att kliva 
över. Tomt prat och nonsens är helt god-
tagbart i sällskapsspel där man ofta måste 
sitta i sysslolös väntan. En annan utfyll-
nadsfras i bridge som jag har hört är: Ess 
och kungar så jorden gungar. 

Förlängningssituationer 
Flera av de förlängningar som systematise-
rats ovan hör hemma i olika situationer 
såsom framgått. Vi skall nu precisera de 
situationer där förlängning förekommer 
och också föreslå namn på typiska förläng-
ningssituationer. 

Sångförlängning. 1 sång placeras ofta 
orden så att melodin kräver en förläng-
ning, kanske t.o.m. en uppdelning på flera 
stavelser. Kända exempel är sa-aliga, he-
eliga. Sångtexter innehåller också ofta 
upprepningar och ord som falleralla och 
verkar allmänt inte ha korthet och ekono-
mi som ett ideal. Vill man säga något 
snabbt, sjunger man inte. 

Intensitetsförlängning. Denna förläng-
ning sammanhänger ofta med sångförläng-
ning. För att visa känslans eller egenska-
pens intensitet kan den betonade stavelsen 
i känsloord som stor, skön förlängas enligt 
de regler som vi utredde tidigare. Redupli-
cering användes ofta också för att visa 
intensitetsökning. Man brukar försöka 
härleda användningen av reduplikation i 
språk för att beteckna pluralis etc. som 
reflexer av en intensitetsökning. 

Barnkammarförlängning. Den förläng-
ning som ofta förekommer när vuxna talar 
med barn (s.k. baby talk) i barnkammaren 
hänger samman med intensitetsförläng-
ning, stundom även sångförlängning, men 
det finns en speciell intimitet dessutom, 
vilket gör att vi urskiljer denna särskilt. 
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Ritualförlängning. Många ritualer är 
tomma på innehåll och avser inte att för-
medla information. Det gäller att skapa en 
stämning av andakt, högtidlighet, patrio-
tism, etc. Ett sätt att sänka kvoten inne-
håll per ord är att förlänga texten med 
synonymer och stereotypa uttryck såsom 
exemplifierats tidigare. Typiska situation-
er är: Svenska flaggans dag, ritualer i kyr-
kan, prisutdelningar, skolavslutningar, av-
tackningar, hyllningstal. Det vore ofint att 
gå fram till talaren efteråt och säga att det 
hade räckt med tio ord för det han ville ha 
sagt och att han borde tänkt på Wellan-
ders uppmaning att uttrycka sig kort. 

Planeringsförlängning. Vid spontant tal 
förekommer det ofta att det halkar in pro-
nominella ord som då, här, där, etc. De 
förlänger talet, och kan tjäna som viloplat-
ser medan man söker efter ord eller plane-
rar sitt tal. De kan dock bli störande för 
lyssnaren. 

Tidsfördrivsförlängning. 1 samtal när 
man spelar, leker och håller på med s.k. 
tidsfördriv förekommer ofta nonsensytt-
randen som inte kan sägas meddela något, 
och om de gjorde det skulle saken kunna 
uttryckas betydligt kortare. Sådana för-
längningar hjälper till att fördriva tiden. 

Byråkratisk förlängning. Det gärna 
häcklade byråkratiska språket (kanslisprå- 

ket) speglar ofta överblicken, och objekt 
får då också benämningar som antyder de-
ras roll i strukturen främst. Hypernymise-
ring tillämpas flitigt i byråkratisvenska och 
tillhör den stil som blivit gängse inom pla-
nering och administration. 

Preciös (akademisk) förlängning. Om-
sorg om språket leder gärna till att man 
vill kommentera alla ord man använder, 
be om ursäkt för alltför djärva uttrycks-
sätt, varna för alltför bokstavstrogen tolk-
ning etc. Det tillhör akademikerns yrke att 
vara försiktig med ord och den deforma-
tion som därav kan följa leder gärna till 
mångordighet. Men det är som regel inte 
av rent okynne. 
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Debatt 
Språknämndens och postens kampanj mot onödig engelska i 
affärslivet har väckt en del uppmärksamhet. Här publiceras 
två inlägg med helt skilda synsätt. 1 det första försvarar do-
cent Lars Melin, Stockholms universitet, svengelskan, som 
behövs därför att "svenskan är mer hemvävt provinsialistisk 
relativt engelskan som är mer world wide". 1 det andra inläg-
get argumenterar Bernt Olsson, adjunkt i svenska i Malmkö-
ping, mot "den kommersiella och utslätade världs-
omspännande masskultur, som hotar att kväva alla äkta och 
spontant framvuxna kulturformer". 

Lars Melin 	Svengelska är inte så dumt 
Debatten om utländska (f.n. engelska) ord 
i svenskan har under lång tid pendlat mel-
lan purism och tolerans. Just nu tyder åt-
skilligt - bl.a. många tidningsartiklar - på 
att vi går in i en puristisk fas. Språknämn-
den deltar med bl.a. klisterlappar där man 
hävdar att engelskan kan bli rena greki-
skan, att svenska språket är rikare än vi 
tror o.s.v. 

Språkvården har givetvis en stor uppgift 
att hjälpa till med hanteringen av inlånat 
ordgods. Men den borde också bidra med 
att skapa förståelse för att få ord importe-
ras i onödan eller av mindre acceptabla 
skäl. Sanningen är att de personer (bran-
scher) som står för huvuddelen av inlånen 
gör detta därför att orden kan göra en 
tjänst i vårt språk, d.v.s. göra det redan 
rika svenska språket ännu rikare. 

Det finns grovt sett två uppgifter för främ-
mande ord: 

de kan fylla luckor i det svenska ordför-
rådet 

de kan ha en emotiv laddning som mot-
svarande svenska ord saknar. 

Ordförrådet bör växa 
Det är självklart att vårt svenska ord-
förråd ska växa i takt med innovationerna 

inom teknik, administration, sport, under-
hållning etc. Och i den mån innovationer-
na kommer från väst blir det engelska ord. 
Detta förhållande har både för- och nack-
delar. 

Om teaser och desktop publishing, för att 
ta två något olika exempel, vore svenska 
uppfinningar skulle vi förmodligen ha kor-
ta, behändiga ord av svenskt (eller i varje 
fall hemtamt) morfemmaterial för dem, 
t.ex. joker och tryckare. Men nu är de inte 
svenska, och den som på allvar skulle lan-
sera dessa förslag skulle få svårt att få sina 
läsare att begripa att han med joker menar 
teaser och med tryckare avser desktop 
publishing. Den som vill försvenska får i 
stället gripa till långa, sammansättningar 
som omständligt berättar vad orden bety-
der, t.ex. gissningsannons och skrivbords-
förlag. 

Troligen är teaser en modeföreteelse som 
inte gör sig förtjänt av ett svenskt ord. Då 
duger teaser bra som citatord så länge det 
behövs. Vi måste acceptera ord med tu-
ristvisum eller gästarbetande ord. På mot-
svarande sätt behöver vi just nu glasnost 
och perestrojka, för att ett ögonblick byta 
källspråk. 

Desktop publishing är däremot något som 
vi med all sannolikhet kommer att ha kvar 
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under lång tid, och allt fler personer kom-
mer att arbeta med ett sådant verktyg. 
Förmodligen verkar vanligheten snarare 
för än mot det engelska uttrycket, och 
man börjar redan nu åtminstone i fack-
pressen se en tendens till förkortning - 
DTP. Precis som PC alltså, den normala 
beteckningen för bordsdator, personda-
tor, mikrodator och allt vad det tidigare 
kallats. Detepe är förstås en sorts svenska. 

Det vore givetvis bra om DTP hette något 
svenskare, men hur ska den generalagent 
som först lanserar ordet i Sverige veta om 
desktop publishing är ett tillfälligt citatord 
eller ett bestående bidrag till den svenska 
ordskatten. Att byta benämning efter någ-
ra år när trenden är klar går an för ett fåtal 
ord, t.ex. den lyckade satsningen på ordet 
dator, men kan knappast bli rutin. Det är 
dessutom allvarligt när vi får dubletter. Är 
skrivbordstryckeri en sorts desktop publis-
hing? 

Här finns förstås nackdelar. Sammansätt-
ningar blir klumpiga och man växlar mel-
lan olika konventioner för bruk av binde-
streck: desktop publishing-program, desk-
top-publishingprogram, desktop publis-
hingprogram. Däremot kan man nog inte 
säga att engelskan är rena grekiskan. Den 
som inte vet vad desktop publishing är vet 
knappast heller vad ett skrivbordsförlag 
eller skrivbordstryckeri är för något. 

Med detta menar jag inte att det är 
motiverat att låna in främmande ord för 
begrepp som redan är väl täckta av sven-
ska ord. Det finns knappast någon anled-
ning att använda ordet font i stället för 
lypsnitt. Jag vill heller inte mena att vi ska 
dra oss för att göra goda översättningar, 
t.ex. bläcksiråleskrivare för inc jet writer. 
Men det är ganska få fall där ord importe-
rats i onödan. 

För övriga ord bör vi snarare lära oss han-
tera nackdelarna med de främmande or-
dens böjning och sammansättningar än till 
varje pris skaffa svenska ersättningsord. 

Den rätta feelingen 
Problem med stavning, böjning och 
sammansättningar får också den som an-
vänder de relativt nya yrkesbeteckningar-
na trainee eller controller. Blir pluralen 
traineer och controllrar? Att man ändå, 
platsannons efter platsannons, håller fast 
vid dessa ord måste bero på att de har en 
viss eftersträvansvärd klang. En klang som 
t.ex. lärling eller kamrer saknar. 

1 och för sig är skillnaden mellan de gamla 
lärlingsyrkena och de sysslor som påläggs-
kalvarna tränas för, och skillnaden mellan 
den lite gammeldagsgnetiga kamrersfunk-
tionen och den moderne controllerns stor 
nog att motivera nya benämningar, men 
det avgörande är säkert ordens emotiva 
laddning. Trainee och controller låter mo-
dernt management. 

Detta ser mången språkman som något 
suspekt och man kallar det understundom 
ordfetischism. Men är det suspekt egentli-
gen? 

Knappast. Alla som inte är språkligt ton-
döva vet att lån från de stora kultursprå-
ken har en viss färgning. Några exempel. 

När Olof Palme var på extra demokratiskt 
humör talade han om det svenska foiksty-
rets grundsatser. Men till vardags kunde de 
demokratiska principerna duga. Palme - 
som ingalunda var språkligt tondöv - viss-
te att det äktsvenska ordförrådet har en 
klang av rejäl hederlighet, medan det la-
tinska ordförrådet har mer av juridisk-ad-
ministrativ spetsfundighet över sig. 

På samma sätt profilerar sig ofta svenska 
mot franska lånord. Chevaleresk är mer 
pomaderat och vitlöksdoftande än artig el-
ler belevad, som ju för övrigt är lånord 
från tyskan. 

Gentemot engelskan har svenskan emel-
lertid inte några sådana försteg. Svenskan 
är hemvävt provinsialistisk relativt engels-
kan som är mer world wide. Svenskan är 
tråkigt fantasilös medan engelskan är cat- 
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chy. Svenskan är lite gammeldags medan 
engelskan är hot stuff eller on line. 

Engelska har alltså ett prestigevärde som 
leder till flitig användning av engelska ord 
i sammanhang där man är angelägen om 
en viss emotiv effekt. Detta är egentligen 
inte märkligare än att språkbrukare är be-
nägna att variera stilistiska nyanser eller 
använda retoriska effekter. 

Redaktionens svar: 

Jo, vi håller med om att visst gör många 
engelska lånord ett modernt och tjusigt 
intryck, men den eftersträvade auran kan 
ibland bli lite naggad i kanten. Vad som 
pågår är ju inte bara ett fantasifullt lånan-
de av oumbärliga uttryck eller ord med 
exotisk, spännande laddning. Utan det iv-
riga lånandet tvingar också andra att 
hänga med, fast behärskningen av engels-
ka och andra främmande språk kanske 
inte är så stor. Därför ser man sådant som 
att ett företag efterlyser en trainees, och 
effekten blir ju exotisk även för engelskta-
lande. Främmande ord är svårare att sta-
va, uttala och böja. 

Ett förslag till ersättningsuttryck för 
"desktop publishing" är gör-det-själv-tryck 

och resultatet av verksamheten kallas hel- 

Speciellt svårt blir det då att propagera för 
svenska ersättningsord för engelska ut-
tryck som utöver sin speciella klang dess-
utom är vitsiga eller välljudande, t.ex. 
smart card och hard card. 

Vi må tycka att Sverige är fantastiskt, men 
vi kan aldrig få vårt modersmål att låta 
exotiskt. 

original. Ordet "trainee" kan ofta återges 
med aspirant om man vill slippa tonen av 
"elev". Och för "controller" har föresla-
gits styrekonom, vilket leder tankarna till 
mer ansvarsfulla uppgifter än "control-
ler", som för en svenskspråkig snarast as-
socierar till kontrollör. 

Grunden för kampanjen är inte alls att vi 
är helt och hållet emot lånord. Det är ett 
bra sätt att berika ett språk att låna in det 
man behöver. Vad vi vänder oss mot är 
den omhuldade fördomen att svenskan är 
ett fattigt och tråkigt språk. Det är inte 
språket det är fel på, utan det är den bland 
oss svenskar utbredda ängslan för språklig 
fantasi som hämmar oss. Och det är denna 
attityd kampanjen gäller. Vi kan väl 
ibland hitta på något själva och inte alltid 
falla i fäförundran inför allt amerikanskt? 

Bernt Olsson Alla språk duger 
Svenska språknämnden och posten har 
givit ut en serie klistermärken, där man 
uppmanar folk att skriva svenska, inte 
svengelska. Docenten i nordiska språk i 
Göteborg, Peter Cassirer, kritiserar dessa 
märken och framhåller i sin artikel "Beva-
ra svenskan blandad" (DN 8 aug.) att 
Svenska språknämnden "med sina nio 

hurtfriska tillrop om svenskans förträfflig-
het faktiskt flyter med i samma grumliga 

ström som inte bara kräver att alla främ- 

mande ord ska ut ur svenskan utan också 

att alla andra 'främmande element' ska ut 

ur Sverige." Han fruktar att nämnden - låt 
vara ofrivilligt - "kan komma att förstärka 
den rörelse som vill bevara Sverige 

svenskt". 

Artikelrubrik och bildval insinuerar ett 
samband mellan rasism och den språkvård 
som vänder sig mot stark inblandning av 
främmande ord i svenskan. De flesta som 
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önskar sig ett traditionsrikt språk måste 
finna de här tankarna obehagliga. För 
visst vore det hemskt, om ens välmotivera-
de krav på begriplig svenska skulle föra 
tanken till rasism och främlingshat eller 
om de skulle attrahera folk med sådana 
böjelser. 

Risken för oönskat medhåll från rasister 
finns, men möjligen kan man undvika den 
genom att framhålla modersmålets bety-
delse. 1 vårt flerspråkiga land finns det 
många modersmål. Vart och ett är lika 
viktigt för den som har det som sitt'För 
den enskilde, som från barnsben talar älv-
dalsmål, kurdiska, ungerska, engelska el-
ler rikssvenska, är det ärvda språket en del 
av personligheten, och var och en har rätt 
till ett väl fungerande modersmål som man 
kan känna sig helt hemmastadd med. Ge-
nom modersmålet håller vi kontakten med 
vår omgivning och föregående generatio-
ner, genom senare inlärda språk kommer 
vii förbindelse med världen i övrigt. 

Svenska språknämndens och Postverkets 
klistermärken har budskap som riktar sig 
mot svengelska. Detta syfte är uppenbart 
även om några av formuleringarna kunde 
ha varit bättre. De kan knappast riva upp 
sår i djupet av någons själ. Svengelska är 
ingens modersmål utan i första hand ett 
språkligt beteende som vissa svenskar lagt 
sig till med för att imponera på andra 
svenskar. 

Det vanliga motivet för att intressera sig 
för språkvård gränsar inte alls, såvitt jag 
har märkt, till vare sig rasistiska id&r eller 
storsvenskhet. 1 stället är det så att man är 
medveten om att Sverige är en prick på 
världskartan och att det är just därför vi 
får försöka se till att svenskan också fort-
sättningsvis kan förbli ett kulturspråk 
bland andra, något som inte är alldeles 
självklart. Inte heller är det vårt lands kul-
turella och språkliga mångfald som man 
reagerar mot utan motsatsen: den kom-
mersiella och utslätade världsomfattande 

masskultur, som hotar att kväva alla äkta 
och spontant framvuxna kulturformer. 
Man retar sig på vissa svenskars svansvif-
tande inför dem som makten haver och 
känner obehag inför deras koketterande 
med högstatusspråken. Dialekterna dör. 
De har för lågt anseende. Svenska duger 
inte längre. Svengelska kommer i stället, 
och när en nödtorftigt inlärd engelska bli-
vit var mans egendom (så att de flesta vet 
vad fräck sweatshirt i storlek small är) 
måste man som i forna dagar börja larva 
sig med franska för att höja sig socialt över 
andra. (Crémig mjukost för dig som är 
gourmet lite till vardags.) 

Olof von Dalins greve Silverspasserklinga, 
som tycker att vissa främmande språk är 
"douxare" än vår "odiösa och miserabla" 
svenska är en i och för sig ganska svensk 
företeelse. Ändå vill nog de flesta ha ett 
rättframt språk som går att begripa och 
stava, och det kan vi väl unna oss! Härvid-
lag kan språkvården hjälpa till. Vårt något 
svårhanterliga och barbariska blandspråk 
har också sina betydande skönhetsvärden 
som vi måste ta tillvara (eller 'ta tillvara 
på" som det tycks heta nuförtiden). Själv 
tror jag att man kan få ett bättre språk 
enbart genom att avslöja den struntviktiga 
mentalitet som så väl beskrivs av Nils Has-
selskog i en artikel om hur modekonung 
Poiret besöker Grönköping (1928). För 
övrigt är Grönköpings Weckoblad också i 
dag ett språkvårdsorgan av vikt. Satiren är 
inget dåligt vapen! 

Det är svårt att tänka sig att Svenska 
språknämndens måttfulla språkvård skulle 
attrahera eller hjälpa fram extremister av 
någon sort. Jag vill önska nämnden fram-
gång i dess strävan att göra folk mer språk-
medvetna. Man måste nog emellertid vara 
ännu mer grannlaga, när man formulerar 
korta budskap på brevmärken. Trots den 
efterföljande förklaringen är uttrycket 
"det är bättre med svenska" mindre lyc-
kat, eftersom meningen kan misstolkas 
(om man gärna vill). När är svenskan bätt- 

27 



re, och vad är den bättre än? "Svengels-
kan kan bli rena grekiskan" kan också ge 
anledning till kritik. Här har ett gammalt 
talesätt kommit till användning, men det 
passar illa, när så många invånare i Sven-
ge talar grekiska med stor fermitet. Trots 
dessa och fler tänkbara invändningar hop-
pas jag att Svenska språknämnden oför-
trutet fortsätter att annonsera sin existens. 

Vad finns för övrigt att invända mot påstå-
endet "Svenskan är rikare än du tror" 
eller mot följande: "Vad betyder egentli- 
gen 	. . .deal, 	. . .function, 	. . .traffic, 

.support? Använd svenska!" 

"Språket har tagit sig orådet före att för-
ändras under det senaste seklet", säger do-
cent Cassirer i sin artikel, och så kan man 
naturligtvis beskriva det faktum att nya 
uttrycksbehov för med sig nya ord - och 
vems uttrycksbehov (eller behov av förstå-
else) skall riksspråket rättas efter? Men 
språket ändrar sig inte självt, utan det är 

vissa inflytelserika människor som ändrar 
på språket. Andra får finna sig i nyheterna 
och försöka hänga med så gott det går, 
ibland under livliga protester. Nya faktis-
ka behov kan man inte resonera bort, och 
visst kan osjälvisk omtanke och strävan 
efter det allmänna bästa vara drivkrafter i 
utvecklingen, men är det inte lika ofta 
snobberi, undfallenhet, social konkurrens, 
slöhet, bondfångarmentalitet och minsta 
motståndets lag som är förändringarnas 
jordmån? De som protesterar däremot be-
höver inte vara i förbund med mörksens 
makter! Man måste värdera förändringar-
na - inte bara inregistrera dem som om det 
var väderleken man höll på med. En aktiv 
språkvård behövs! 

Modersmålet är en del av en själv. Att 
man vill försvara det beror på självbeva-
relsedriften - man vill försvara sin mänsk-
liga värdighet. 

Ny ordförande i nämnden 
Regeringen har förordnat professor Ulf Teleman vid Lunds Universitet att 
vara ordförande i Svenska språknämnden från den 1juli1987. Han efterträ-
der professor Gun Widmark, som varit ordförande under tiden 1978-1987. 
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