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Grammatik och ord 
Det fina med grammatiken för ens eget språk är väl att den 
fungerar utan att egentligen märkas. Alltså den svenska gram-
matik vi har i huvudet och vars olika regler vi alla svenskta-
lande praktiskt taget alltid följer; gjorde vi inte det förstode vi 
inte varandra så pass som vi gör. 

Det händer dock att en regel bryter mot en annan och då 
kan normen börja vackla på någon punkt. 1 det här numret 
diskuteras några sådana fall. Ebba Lindberg utreder uttrycks-
sättet färre antal. Gun-Britt Sundström tar upp problemet 
med ordföljd i bisatser. Sven Pihlström återkommer till för-
hållandet mellan direkta och indirekta frågesatser. 

Det allra första häftet av den stora svenska dialektord-
boken har kommit ut, och det recenseras av Lars Svensson. 
En ny lista över nyare ord i svenskan med belysande exempel 
och norska motsvarigheter har utarbetats av Lena Moberg. 
Vidare presenteras ett par skrifter. Det är dels tidskriften 
"Språk och Stil", som avlöser "Nysvenska studier". Det är 
dels den nya stora norsk-svenska ordbok som nämnden låtit 
utarbeta i samarbete med Norsk språkråd och som nu utkom-
mit under namnet "Norstedts norsk-svenska ordbok". Num-
ret innehåller också ett kåseri om ordet mack av Hans Raab. 

Läsekretsens insändarsida och Frågor och svar finns med 
den här gången också. 
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Insändare 
Under denna rubrik publiceras kortare brev från läsekretsen. 

Det gäller brev som tar upp ämnen som bedöms vara av 

allmänt intresse. 

Om ordet socialism 
En fråga till Gunnar Fredriksson 
1 Språkvårds redaktionella kommentar till 
innehållet i nr 1/92 skriver redaktionen 
under rubriken "De rätta orden" att 
"Språket använder vi för att förmedla 
föreställningar om verkligheten". 

Med den föresatsen är det naturligtvis 
viktigt, vilka ord vi använder och i vilken 
mening andra använder samma ord. 

Ordet och begreppet socialism och soci-
alist är starkt känsloladdat, negativt hos 
allt fler och positivt hos allt färre men 
likväl med kvarvarande entusiaster som 
säger sig vara "stolta över att vara socialis-
ter". 

Om jag är medlem av socialdemokrati-
ska partiet så vill jag naturligtvis att dess 
framtoning ska vara positiv och angenäm 
även för omgivningen. Inte minst 1 valtider 
och inte minst i tider när ordet socialist för 
många, många världen över representerar 
negativa förhållanden. Partiet förlorar sä-
kerligen många röster på att man alltjämt i 
många sammanhang bibehåller en "socia-
listisk" vokabulär. 

Detta har man tydligen upptäckt i Tysk-
land (i dåvarande Västtyskland) och under 
de senaste åren även i Österrike. SPD 
befriade sig från ordet socialism för flera 
år sedan och österrikiska partiet tämligen 
nyligen. Jag har visserligen inte haft tillfäl-
le att se deras motiveringar för att ändra 
vokabulär. Men utan tvivel hänger det 
ihop - för Västtyskland - med samhällsut-
vecklingen i dåvarande Östtyskland och - 
för Österrike - med utvecklingen i länder-
na runt dess gränser. 

Men i Sverige är man envis! Jag har 
försökt ta upp ämnet men mött starkt mot- 

stånd (även om många muntligt sagt mig 
att de delar min uppfattning om ordets 
negativa påverkan nu). En röst från parti-
ledningen har sagt att "viktigast är vad vi 
gör i politiken, inte vad vi säger". En nu-
mera topplacerad kvinna har svarat mig 
(och till och med sagt i TV) att "jag är 
stolt över att vara socialist". 

För många år sedan frågade någon den 
socialdemokratiska partigruppen i riks-
dagen hur dess enskilda medlemmar ville 
tolka ordet socialism i partiprogrammet. 
Många hade mycket svårt att förklara sig, 
och antalet från varandra skilda förkla-
ringar var många. 

Den enklaste förklaringen - och för mig 
bästa - är att ange att partiets socialism 
ska tolkas som "gemenskap" och "solida-
ritet". Två fina svenska ord, som inte 
minst nu har en klang som i positiv mening 
vida överstiger vad ordet socialism kan ge. 
Varför då inte säga det på svenska! 

Andå tycks partiet och de som är be-
stämmande om partiets image ganska oin-
tresserade att tänka till kring ordet socia-
lism och dess påverkan på socialdemokra-
tin som samhällsreformator här. Är det så 
betydelselöst som den beskrivna attityden 
visar? 

Sigvard Classon, Malmö 

Svar 
När jag skriver om det politiska språket 
vill jag gärna vara politiskt neutral, vilket 
bl.a. betyder, att jag ogärna utfärdar re-
kommendationer till politiska partier eller 
folk i allmänhet om vilka termer, uttryck 
eller slagord som jag möjligtvis kan anse 
lämpliga. 

Ordet socialism är naturligtvis mångty- 
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digt och vagt, dessutom starkt laddat käns-
lomässigt och politiskt. Skälet till att soci-
aldemokrater ofta ogärna velat stå för det 
är väl främst att det också använts av kom-
munister. När man därtill inte minst i sam-
band med kommunismens fall i kritiken 
från höger blandar samman socialdemo-
krati och kommunism genom att om båda-
dera använda socialism, har benägenheten 
att använda termen blivit än mindre, efter-
som socialdemokrater anser sig ha bekäm-
pat kommunismen sedan ryska revolutio-
nen. 

Gunnar Fredriksson 

Pingis och pissmunk 
1 det senaste numret (1/1992) förklarar 
Niklas Schiöler i en artikel en del speciella 
ord och uttryck som används inom bord-
tennissporten. Det han väl närmast är ute 
efter är respekt för dess speciella språk. 
Och det kan man väl hålla med honom om 
- det finns ju så många andra slag av 
fikonspråk inom olika verksamhetsgrenar 
som har tvingats på oss, så varför inte? 

På ett ställe i artikeln säger Schiöler att 
han inte kan förklara bakgrunden till or-
det pissmunk. När jag på 1940-talet ibland 
spelade bräde i pauser mellan högskolefö-
reläsningar kunde detta ord komma till 
användning. Jag vill minnas, att pissmunk 
blev den förlorare, som hade en utslagen 
bricka när motspelaren vann på "hem-
gång". Jag kan inte säga, om detta är den 
ursprungliga betydelsen av ordet, men 
dess senare hälft munk i förening med det 
från medeltiden stammande brädspelet 
gör väl inte detta osannolikt. 

Bengt Mattsson, Eskilstuna 

* 

Ordet pissmunk finns upptaget i Rietz dia-
lektlexikon från 1860-talet som namn på 
en "gosslek". Leken gick ut på att pojkar-
na kastade upp var sin sten (munk) i luften 
och försökte fånga både sin egen och de 
andras. 

Red. 

Debatten om du, ni och vous 
Jag beklagar till att börja med att Mitter-
rands namn blev felstavat i Språkvård 3/ 
1991. 

När det gäller översättningen av vous 
till svenska måste det väl ändå vara rikti-
gare att översätta det med ni; hur skall 
översättaren annars till en svensk läsare 
kunna förmedla den skillnad som frans-
männen själva gör? John Takmans eget 
exempel är betecknande; professor Bou-
quet sa inte tu till Takman. 

Har inte duandets utveckling i Sverige 
nu haft det goda med sig att ni rehabilite-
rats till ett artigt och respektfullt tilltal 
från att ha varit nedlåtande? Då kan den 
äldre generationen som ogillar niandet 
visa respekt genom att dua medan den 
yngre, som inte belastas av arvet av det 
gamla niandet, kan välja mellan att nia 
och dua. Ny-nia kanske man kunde kalla 
det; le vous nouveau est arrivé! 

Sigvard Jarvin 

* 

Härmed får debatten anses avslutad för 
närvarande. 
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Gun-Britt 	Ordföljdens följder 
Sundström 

Ett grunddrag i svenskans ordföljd är att satsadverbial place-
ras olika i huvudsats, solen lyser inte och i bisats, om solen inte 

lyser 	Här visar Gun-Britt Sundström, författare, översät- 
tare och ledamot av Språknämnden, hur regeln överträds, 
ibland med risk för missförstånd. 

Ordföljd i bisatser är ett ämne som jag de 
senaste åren har förvånat mig över att ald-
tig se behandlas i språkspalter eller popu-
lär språkvårdsdebatt över huvud taget, ef-
tersom det tycks mig vara ett växande pro-
blem i varje fall i det massmediala språket, 
och långt allvarligare än de frågor om en-
skilda ord som ofta får generöst spaltut-
rymme. Något kan givetvis ha undgått 
mig, men första gången mig veterligt som 
saken tagits upp är i Bertil Moldes språk-
spalt i Svenska Dagbladet 4/5 1992. 

En läsare ifrågasätter formuleringen 
1929 tyckte borgarrådet Oskar Larsson att 
det kan inte vara skolans uppgift... Molde 
konstaterar i sitt svar att huvudsatsord-
följd i bisats alltid har varit normal i spon-
tant tal, och att intrycket att företeelsen 
blivit vanligare i skriftspråk samman-
hänger med att talspråket över huvud ta-
get allt mer influerat det skrivna språket. 
Han pekar också på glidningen mellan in-
direkt och direkt anföring och skriver: 
"Genom sitt sätt att uttrycka sig har skri-
benten här kunnat skapa en större närhet 
till det yttrande han citerar, och det är en 
möjlighet man måste ha rätt att kunna 
utnyttja." 

Allt detta är naturligtvis sant. Men det 
är bara en del av sanningen. Jag tror att 
det bara är i ett fåtal av fallen som skri-
benten medvetet (eller omedvetet) formu-
lerar sig på detta sätt för att "skapa när-
het" eller uppnå någon annan språklig ef-
fekt. Jag tror att det oftare sker av miss-
tag, och att det förhållandet att detta inte  

väcker protester (hos korrekturläsare eller 
ens insändarskribenter) måste innebära att 
något som varit utmärkande för svenskan 
håller på att förändras. En följd av detta 
blir också att möjligheten att använda 
greppet för att nå en stilistisk effekt, skri-
bentens som sagt självklara rättighet, 
kommer att försvinna. 

Saken är ju den att det alls inte bara är i 
genuina anföringssatser som huvudsats-
ordföljden uppträder utan även i att-satser 
styrda av fraser som "detta innebär" och 
liknande, och inte bara i att-satser över 
huvud taget utan även i relativa och tem-
porala bisatser, särskilt ofta när flera såda-
na följer på varandra och skribenten har 
bisatsordföljd i den första men hunnen till 
den andra har glömt underordningen, men 
faktiskt även när det bara finns en bisats i 
meningen. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
kommer senare att ta ställning till om läka-
ren har också slarvat vid själva operatio-
nen. 

Förflyttar man sig till sydpolen upplever 
man samma fenomen där, dock med den 
skillnaden att solen här är på väg att för-
svinna och kommer sedan inte att visa sig 
igen förrän i höst. 

Fokusering på skilsmässans problem gör 
att vi glömmer andra, dolda bördor och är 
alltså omedvetna om dem. 

Nu var det fågelhopar som flög skrämda 
iväg och vågade inte äta midsommarmid-
dag förrän de landat 

Inom ett så litet land som Sverige, där 
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alla som deltar i det offentliga samtalet 
känner alla eller har åtminstone bestämda 
uppfattningar om varandra 

1 mig skriker det. Pidginsvenska! För-
mågan att peta in adverben på rätt plats 
har ju varit det som i det längsta skilt 
infödingen från den invandrade; inte ens 
den som bott här i decennier och talar 
brytningsfri svenska brukar vara säker just 
på detta med ordföljden, men för oss som 
är födda med det fungerar det automatiskt 
- har jag trott. Något måste ha hänt på 
sista tiden. Det är inte personer med in-
vandrarbakgrund som står för de citerade 
formuleringarna och inte heller några slar-
viga nybörjare utan garvade yrkesskriben-
ter. 

1 de kretsar där jag vanligtvis rör mig 
ondgör man sig fortfarande ofta över så-
dant som bruket av de i objektsställning 
(han valde de som ...) och innan som 
preposition och före som konjunktion 
(även det senare nu ofta sett: före semes-
tern börjar), trots att det från språkvårds-
håll för länge sedan har deklarerats att 
detta är lika god svenska som något annat. 
Själv har jag ingen språkvetenskaplig ut-
bildning, men genom att umgås med folk i 
branschen har jag i någon mån börjat be-
gripa deras mer olympiska perspektiv på 
saker och ting (det visar sig alltid att det 
finns medeltida belägg för allt man tror är 
dagsfärska horrörer) och även att upptäc-
ka möjligheten av en fascinerad snarare än  

indignerad attityd till språkets förvand-
lingar. 

Men här tar min mödosamt förvärvade 
tolerans slut: ordföljden i bisatser är en 
sak som är för viktig för att den ska få 
förändras så här utan vidare, utan att nå-
gon ens väsnas om vad som händer! 1 and-
ra språk kan man ha andra sätt att marke-
ra logiska sammanhang, men i svenskan är 
ju just ordföljden inte sällan betydelsebä-
rande. Om man inte kan lita på de signaler 
den ger, krävs det att läsaren känner till 
sammanhangen för att inte missförstånd 
ska uppstå. Ian Wachtmeister säger att 
John Bouvin är vald för ny demokrati och 
måste då givetvis företräda sitt parti. Den-
na väg bär ut på dubbeltydighetens gung-
fly. Det var personalen på ett fosterhem 
som anmälde annonsen. De tyckte inte att 
den var fyndig eller logisk utan utnyttjade 
bara laddningen i orden på ett smaklöst 
sätt. 

Slutligen ett exempel som jag har anfört 
i annat sammanhang men som får göra 
tjänst en gång till eftersom det är så bely-
sande: Polisen menar att de prostituerade 
lurar i turisterna mildare droger, och över-
talar dem sedan att ta något starkare. 

Skrattar ni? Det är väl för att ni anser er 
veta att polis aldrig gör så, meningen blir 
absurd och därför komisk. Men fastnar 
inte skrattet i halsen om ni besinnar hur 
många gånger ni i analoga fall kan ha miss-
förstått den som skrev? 
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Ebba 	 Färre antal deltagare - hur många 
Lindberg 

antal var det förut? 

1 denna artikel analyserar och diskuterar docent Ebba Lind-

berg ett fall av syntaktisk glidning. Det gäller den ökande (?) 

användningen av mängduttryck som ett färre antal. Sådan 

syntaktisk förvirring hotar klarheten i språket menar författa-

ren, som givit ut bl.a. en svensk grammatik. 

Den avsiktligt provocerande rubriken här-
ovan syftar till att rikta svenska läsares 
uppmärksamhet på ett egendomligt syn-
taktiskt skeende, som sannolikt inte är så 
gammalt, nämligen att folk då och då an-
vänder fraser med strukturen färre antal 
deltagare, som om det var antalen man 
räknade, och inte deltagarna. Men även 
frasen ett färre antal uppträder - då är det 
inte ens frågan om att ordet antal kan 
tänkas ses som plural. Uttryckstypen kan 
ha varit under utveckling under hela 1980-
talet, eventuellt längre. De tidningsex-
cerpter som jag stöder mig på är insamla-
de för att bilda grunden för en planerad 
bok om förskjutningar i det nutida sven-
ska språket. De daterar sig från 1985 och 
framåt. Vid det fortsatta studiet av frasty-
pen stötte jag på ett exempel från 1984 (till 
på köpet i en tryckt bok). Vi måste alltså 
konstatera att bruket i fråga kan vara äld-
re än man vill tro. 1 Språkdatas samlingar i 
Göteborg finns faktiskt två belägg som ty-
der på att konstruktionen är äldre: varje 
dag ungefär åtta ä tio gånger, någon dag 
kanske färre antal gånger (Bonnierro-
maner 1980/81); att staten skall ha färre 
antal kronor att röra sig med i en framtid 
(Riksmötet 1978/79). 

När man en gång fått ögonen på det 
märkliga i en frastyp har man svårt att 
fatta att typen kan ha existerat i cirka ett 
årtionde utan att uppmärksammas. Men 
det är i själva verket på så sätt som en 
uttryckstyp kan vinna fotfäste och bli en 
sorts etablerat språkbruk även om den är  

mot alla konventioner, i det här fallet 
t.o.m. systembrytande. Helt obemärkt har 
typen för övrigt inte passerat - den togs 
upp av Bertil Molde i Svenska Dagbladets 
språkspalt den 17 okt. 1988. Det är kanske 
ofta så att man endast om man är ute i det 
speciella ärendet att notera språkliga för-
ändringar verkligen observerar sådant som 
utgör en trend. Därtill är just den fras-
struktur vi talar om ovanligt intrikat, nå-
got som man kommer underfund med 
först sedan man gjort sig mödan att reda 
ut dess kännetecken. 

De regler som styr de språkliga gud-
ningarna i fallet är många och komplicera-
de. När ett system får för många och för 
invecklade förgreningar händer det att det 
till slut kollapsar. Och det är vad som 
håller på att hända med mängd- och an-
talsfraserna i vårt språk. Detta blir tydligt 
när vi möter fler exempel av liknande slag. 

Tecken på begynnande kollaps 
Ett färre antal är ju en fras som rimligen 
inte borde kunna uppstå! Först en singular 
obestämd artikel, som har kongruens med 
ordet antal (singular, får man väl förmo-
da). Sedan en komparativ färre, som i sig 
själv är plural och hör ihop med positiven 
få. Men vad är egentligen färre avsett att 
vara bestämning till? Några av de frågor 
som kan ställas är därmed antydda. 

Frasen har två kännetecken att ta fasta 
på. Det första är att den innehåller en 
kvantifikator (uttryck för mängd eller an- 
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tal). Det andra är att en jämförelse mellan 
två icke närmare preciserade tillstånd eller 
tillfällen görs: komparativen är en signifi-
kant beståndsdel i frasen. 

Två grupper av kvantifikatorer 
Det finns många olika kvantifikatorer i 
vårt språk. För att undvika en vidlyftig 
framställning håller vi oss här till de två 
begreppen mängd/kvantum och antal. De 
bildar stomme i var sin grupp av kvantifi-
katorer. För att beskriva grupperna måste 
vi stödja oss på den viktiga tudelningen av 
kategorin substantiv i massord och stycke-
ord, en tudelning som - trots att den be-
skrivs i Nat. Beckmans språklära redan 
1904 - länge beaktades i otillräcklig grad i 
vår språkteori. (För själva termerna, se 
Lindberg, Beskrivande svensk grammatik, 
2 uppl. 1980). 

1 engelskspråkiga grammatikor indelar 
man substantiven i countables och uncoun-
tables. 1 den kommande akademigramma-
tiken kommer de två kategorierna att be-
nämnas dividuativa och individuativa, i 
anslutning till Beckmans dividua (mass-
ord) och individua (styckeord). 

Tudelningen i fråga är mycket viktig för 
substantivens syntax. Den är inte särskilt 
svår att schematisera, om man bara har 
klart för sig att ett och samma ord kan 
uppträda än som massord (t.ex. Bordet är 
gjort av bok), än som styckeord (Bokarna 
grönskar redan; ett massord är aldrig plu-
ralt). 

1 själva verket tyder rikedomen på ter-
mer för de två kategorierna på att det trots 
allt inte är så enkelt att använda namnen. 
Det är nog så att tillhörigheten till endera 
gruppen mestadels aktualiseras via ett ex-
empel på ett ord inom kategorin. Därför 
talar vi här om ord inom gruppen "sand" 
och ord inom gruppen "sked". Jag före-
ställer mig att flertalet läsare lättast följer 
framställningen med den utgångspunkten. 

Antal och mängder 
Vi kan alltså ställa upp ett system där 
sand-orden kopplas ihop med sina specifi-
ka kvantifikatorer och sked-orden med 
sina. För att få fram det väsentliga undvi-
ker vi här sådana ord som binder associa-
tionerna och väljer helt neutrala kvantifi-
katorer. Sådana finns nämligen: ett antal 
(skedar) och en viss mängd (sand). Vi 
måste säga en viss mängd - om vi säger en 
mängd uppfattas det som betecknande en 
stor kvantitet. Om man vill ha fraserna 
helt parallella kan man säga ett kvantum 
(sand). 

Frasen ett antal skedar anger endast att 
det man meddelar är en antalsuppgift och 
inget annat; på samma sätt meddelar man 
en helt innehållslös mängduppgift med fra-
sen ett kvantum sand. Ett antal och ett 
kvantum får i sådant sammanhang en rent 
grammatisk funktion. Det är ju så att obe-
stämd plural av konkreta substantiv i åt-
skilliga sammanhang kräver stöd av en 
kvantifikator, och något liknande är fallet 
med ämnesnamn. Detta är förklaringen 
till att man har bruk för så intetsägande 
kvantifikatorer som ett antal och ett kvan-
tum. 

Systemet i renodlad form upptar alltså 
ett antal som kvantifikator för sked-ord 
och ett kvantum (en viss mängd) för sand-
ord. Men redan här visar sig systemets 
bristande symmetri. Systemet har länge 
tillåtit fraser som en viss mängd männi-
skor, dvs, det går för sig att låta en mängd-
kvantifikator styra ett sked-ord, under det 
att det motsatta är omöjligt; ett antal sand 
går inte! Att kvantifikatorerna för stycke-
orden trampar in på massordens område 
är ofta naturligt. Det föreligger alltså en 
ensidig överspridningsmöjlighet. 

Översikt över systemet 
För kvantifierade fraser med styckeord (ett 
antal skedar) gäller alltså följande: 
El Kvantifikatorn är antal. Mera betydel- 
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sebärande ord, som fåtal, flertal, upp-
träder syntaktiskt likadant som antal. 
Orden antal etc. är singular när funktio-
nen är kvantifikatorns. (Som plural är 
ordet inte otänkbart men ganska ovan-
ligt. Ex: Alla antal som nämnts förefal-
ler tilltagna i överkant.) 

111 Det räknade står (naturligt nog) i 
plural. 

El "Ett obetydligt antal" uttrycks med få, 
"ett stort antal" med många (jämte en 
rad varianter). 
Jämförda antal uttrycks med fler och 
flest, respektive färre —färrast; svenskan 
saknar olyckligtvis superlativ till få, och 
i praktiken blir det därför ett (ännu) 
mindre antal skedar. (Formen fcerrest 
resp. färrast finns i både danska, norskt 
bokmål och nynorsk; härmed har jag 
gjort en första ansats till att vänja sven-
ska läsare vid ordet. Vi hade sannolikt 
krånglat till syntaxen mindre på den här 
punkten om vi hade vant oss vid att 
använda fullständig komparation av or-
det få.) 

E Totalitet uttrycks med hel + singular el-
ler all + plural (hela boken, alla böcker-
na). 

För motsvarande fraser med massord (ett 
kvantum sand) gäller: 

Kvantifikatorn representeras här av 
kvantum men är i verkligheten ibland 
en viss mängd, kvantitet m.fl. En brokig 
uppsättning kvantifikatorer används, 
varför man lätt förlorar blicken för sys-
tematiken. Alla dessa kvantifikatorer 
uppträder syntaktiskt på samma sätt 
som kvantum. Jag bortser alltså från att 
massord kan uppträda som styckeord: 
dricka te, men olika teer. 

13 "Ett obetydligt kvantum" uttrycks med 
litet, "ett stort kvantum" med mycket 
(jämte synonymer). 

11 Jämförda kvantiteter uttrycks med 
mer(a) och mest respektive mindre och 
minst. 

fl Totalitet uttrycks med all: all sand/en!. 
Märk vidare: både substantivet antal 

och substantivet kvantum (mängd) är 
förstås själva styckeord och bestäms av 
adjektiven stor, större, störst, respekti-
ve liten, mindre, minst. 

Den konkreta verkligheten 
just nu 
Vi övergår till att titta på hur några kon-
kreta texter är utformade på den här 
punkten. Vi får en rad variationer, där 
kontaminerade fraser uppträder. De två 
ingående sekvenserna i frasen ett färre an-
tal deltagare är två fraser som kontamine-
rats: a) antalet deltagare är litet och b) 
deltagarna är få. 

Nu sker emellertid sällan någon konta-
mination när kvantifikatorn står i grund-
form - ett få antal deltagare påträffas nog 
sällan eller aldrig. Däremot är kontamine-
rade fraser med kvantifierad komparativ 
mycket vanliga. Nedan har jag valt ut sju 
exempel ur min samling av excerpter från 
massmedier under de senaste sex åren. 

Läsaren kan gärna läsa igenom exemp-
len långsamt och pröva sina reaktioner. 
Troligen växlar reaktionerna individuellt 
och mellan exemplen från stark till obe-
fintlig. Ett enda exempel är fritt från kon-
taminationen. 

Exemplen 
Antalet lodjur blir allt färre. (Rubrik, 
liten rubrikstil) 
Lodjuren blir allt färre i Sverige. Dags-
tidn. sep. 1991 (Ex. 2 är första mening-
en i en text där ex. 1 är rubrik) 
.. . topplistan över företag med flest an-
tal aktieägare i Sverige. Dagstidn. sep. 
1991 
Färre antal fältharar. Rubrik över ett 
avsnitt i boken "Upptäck djurens 
värld", i serien "Nordiska däggdjur", 
utgiven på Bonniers juniorförlag, Mal-
mö 1984. Att uttryckssättet uppträder i 
en tryckt bok för ungdom tyder på att 
det kan vara äldre än jag först trodde. 
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Arbetstiden . . . har sjunkit . . trots att 
pråmskepparnas antal bara blivit färre. 
Dagstidn. juli 1987 
Elva till antalet är också en serie med 
glasförsedda metallådor ... Dagstidn. 
okt. 1990 
Antalet dödsoffer blir allt fler. Hört i 
TV-aktuellt, kanal 1 den 20 okt. 1991. 

Ex. 2 är det enda invändningsfria. Rubrik 
och första textmening skiljer sig som synes 
åt. Formuleringarna kan vara gjorda av 
olika personer. Det är att notera att typen 
färre antal kan vara vanlig just i rubriker, 
se nedan. 

Om exemplen utformas med normal 
syntax i stället för kontaminerad, får vi två 
eller fler varianter av vardera: 1 den ena 
varianten används antals/mängd-kvantifi-
katorn, varvid syntaxen 1 övrigt formas i 
anslutning; i den andra uppträder substan-
tivet utan kvantifikator. Som numrering 
används la, etc. 
la) Antalet lodjur blir mindre/minskar. 1 

vissa fall minskat antal lodjur, dvs. 
med förbytning. 

3a) . . . flest aktieägare/störst antal/det 
största antalet aktieägare 

4a) Färre fältharar/Mindre antal fältharar, 
fälthararna minskar (i antal); minskat 
antal fältharar. 

Sa) ... pråmskepparna minskar i antal, 
pråmskepparnas antal minskar/(trots 
att) pråmskepparna bara blir färre. 
Minskat antal pråmskeppare, i viss typ 
av rubrik. 

6) kommenteras nedan 
7a) Antalet dödsoffer ökar (alltjämt)/ 

Dödsoffren blir allt fler. 1 vissa fall 
även ökat antal dödsoffer. 

Rubrikers syntax 
Till ex. 1 kan sägas att frasen ett antal 
lodjur (blev skjutna) som helhet uppfattas 
som plural vad beträffar kongruensen. 
Men detsamma gäller inte för frasen anta-
let lodjur, med bestämd form; den måste 

ses som singular, dvs, antalet måste be-
traktas som huvudord. För 1 och 2 tillsam-
mans gäller att det är naturligt att en ru-
brik har sina speciella villkor. Framför allt 
brukar en nominalt formad rubrik kunna 
fyllas ut med en verbfras, fastän denna 
sällan kommer fram explicit. Färre lodjur 
kan tänkas som rubrik, och möjligen även 
mindre antal lodjur. Båda de fraserna tol-
kas som "lodjuren blir färre". Ett mindre 
antal lodjur läses däremot inte som en fras 
med underförstått verb. Frasen låter san-
nolikt för de flesta oavslutad: man tolkar 
mindre som absolut komparativ, varvid 
frasen uppfattas som en ensam nominal-
fras, vars fortsättning man väntar på (Ett 
mindre antal lodjur har sålts till Eskilstuna 
från Kolmården). Möjligheten till intolk-
ning av absolut komparativ är en högst 
relevant faktor i detta sammanhang. Sa-
ken återkommer nedan. - Exempel nr 6 
återstår att kommentera. En person som 
är fostrad i den äldre språkliga knapphets-
ideologin vill kanske brännmärka elva till 
antalet som tautologi - det är ju till antalet 
och ingenting annat som någonting är 
elva. Ja visst, men därför måste frasen inte 
brännmärkas. Minskar i antal är f.ö. ett 
uttryckssätt som jag själv föreslår ovan 
under 4a). Få till antalet finns till och med 
upptaget i SAOB sp. 1932, citerat från 
Sahlstedt 1773. Redundanser av denna typ 
är många gånger bra att ha. En fras som 
grön till färgen har sannolikt varit god-
tagen även under den striktaste knapp-
hetsideologins tid. 

Men ex. 6 visar tydligt på hur långt den 
syntaktiska förvirringen har gått. En serie 
kan bestå av elva lådor, men inte vara elva 
till antalet. Det är lådorna som är elva, inte 
serien. Det som utgör ett antal måste 
självt vara uttryckt med plural. Detta kan 
vara svårt att uppfatta; för att ge en tydlig 
jämförelse kan man konstruera en mening 
som varierar ordet serie med något som 
likaledes består av flera enheter, t.ex. Tju-
go till antalet är ett plansch verk med djur-
bilder - där blir det tydligt att det är bild- 
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erna som är tjugo, inte verket. Observera 
att ex. 6 uppvisar formuleringen . . . en 
serie med lådor. Ordet serie blir därmed 
inte kvantifikator på vanligt sätt. Sådana 
ord som ibland tjänstgör som kvantifikato-
rer och ibland inte kan tydligen ytterligare 
komplicera dessa frasers syntax. 

Vilsenhet 
Vilsenheten inför antalsfraser visar sig på 
flera sätt, ibland tvärtemot den domine-
rande trenden. Titta på följande exempel: 
fl De (alltså plural) fåtal minuter som tit- 

tandet har ökat med ... Dagstidn. jan. 
1991. 

Här används som synes fåtal som om det 
vore detsamma som få. Men det finns å 
andra sidan skribenter som fronderar mot 
den konstiga användningen av antal o.d. 
ord, och då kan det bli så här: 
fl Under 80-talet har slutna platser på des-

sa hem halverats. 
Det naturliga uttrycket här skulle ju vara 
"antalet slutna platser". 

Om att undvika i stället för att 
analysera och penetrera 
Det är hur som helst uppenbart att vilsen-
heten i kvantifikatorsystemet har att göra 
med dettas många komplikationer och 
även med den bristande symmetrin i möj-
ligheterna. Många skribenter hyser en vag 
fruktan för vissa uttryckssätt - inte alltid 
de uttryckssätt som de borde undvika. 
Vissa är rädda för att alls bruka ordet 
mindre. Det finns två skäl för att undvika 
ordet, som framgått ovan: det ena är att 
ordet kan tolkas som syftande på storlek 
när en sådan tolkning inte är avsedd. Det 
andra skälet är att ett mindre antal ofta 
används som absolut komparativ. En så-
dan tolkning kan man emellertid alltid 

gardera sig mot om man sätter ut det järn-
förelseled som man har i tankarna. (Inte 
bara en längre promenad utan en längre 
promenad än på länge.) 

Vilka uttryckssätt bör man se 
upp med? 
När man drabbats av en allmän osäkerhet 
kan det alltså inträffa att syntaxen knakar i 
fogarna som här skett. Det tycks finnas 
många som är rädda för ordet mindre. 
Däremot finns det av allt att döma inte 
tillräckligt många som är rädda för ordet 
färre. Det verkar därtill som om nästan 
ingen (jo, författaren till texten ovan om 
de slutna platserna) grips av eftertanke 
inför ordet antal. Men vi har här sett att 
just det ordet främst borde problematise-
ras och användas med större omsorg än nu 
sker. Ordet antal tycks alldeles oförtjänt 
ha börjat betraktas som något som löser 
problem. Ett fall där det gör det är när 
man ändrar mindre äpplen till ett mindre 
antal äpplen. Men i de flesta fall i dagens 
tidningsspråk skapar det fler problem än 
det löser. - Ordet antal börjar i själva 
verket framträda som en extrarnarkör av 
något, kanske plural; men som sådan mar-
kör behövs ordet ju inte. 

Exemplen på syntaktisk förvirring är re-
dan så många och bristen på stringens i 
begreppen så stor, att det finns skäl att 
undra hur syntaxen i detta fall ska kunna 
stramas till igen. Det är å andra sidan 
djupt otillfredsställande att så egendomli-
ga uttryck som de nämnda ska sväljas 
okritiskt av människor som annars har 
krav på klarhet i språket. Jag vill mena att 
det är en uppgift för vårt lands alla språk-
konsulter att arbeta med frågan, gärna 
med någon form av samlade ansträngning-
ar. Den här artikeln är avsedd som en 
hjälp i det arbetet. 
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Lars 	 Ordbok över Sveriges dialekter 
Svensson 

Första häftet av en ny rikstäckande dialektordbok har kommit 

ut. Arbetet granskas och recenseras här av docent Lars Svens-

son, som själv är ordboksredaktör vid Svenska Akademiens 

ordboksredaktion i Lund. 

Första häftet av Ordbok över Sveriges dia-
lekter (OSD), som utkom hösten 1991, 
omfattar artiklarna A-Andtäppt. Artiklar-
na har utarbetats vid Arkivet för Ordbok 
över Sveriges dialekter i Uppsala av dåva-
rande ordbokschefen Vidar Reinhammar, 
ordboksredaktör Gunnar Nyström (som 
nyligen efterträtt Reinhammar som ord-
bokschef) och framlidne arkivchefen och 
ordboksmannen Gunnar Hedström. OSD 
avser att redogöra för hela det svenska 
dialektala ordförrådet inom Sveriges nu-
varande gränser och kommer således att 
ersätta Johan Ernst Rietz' klassiska men 
föråldrade och opraktiskt uppställda 
Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver sven-
ska allmogespråket från 1862-67 (med re-
gister och rättelser av Erik Abrahamson 
1955), som i sin tur ersatte Johan Ihres 
otillfredsställande utgivna Swenskt Dialekt 
Lexicon från 1766. Ordboksarbetet på-
börjades 1954. Efter kompletterande ex-
cerpering och omfattande insamlingsarbe-
te, sammanställning och systematisering 
väntar nu redigering och publicering av 
det väldiga dialektmaterialet, som i dag 
omfattar över 7 miljoner excerptlappar. 
Huvuddelen utgörs av kopior av lappsam-
lingar i dialektarkiven, framför allt Dia-
lekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 
(ULMA) och Dialekt- och ortnamnsar-
kivet i Lund (DAL), och excerpter ur (el-
ler kopior av) ordböcker, ordlistor, texter, 
grammatiska arbeten, monografier o.d. 
Både tryckta och otryckta källor har ge-
nomgåtts. Bl.a. har samlingarna till Rietz' 
och Ihres dialektordböcker i sin helhet ex-
cerperats. 

Välredigerad 
Först som sist: OSD är en imponerande 
ordbok. De problem som ordboksredak-
tionen haft att brottas med har man löst på 
ett utmärkt sätt: avgränsning av materi-
alet, presentation av materialet (artiklar-
nas uppställning, överskådlighet och tyd-
lighet, typografi, stilsorter), begränsat ut-
rymme, akribi, källkritik, terminologi, 
förkortningsprinciper, datorsättning osv. 

Efterlängtad 
OSD är också en efterlängtad ordbok. Se-
dan Rietz' dagar har det hänt mycket på 
dialektforskningens område. Vetenskaplig 
uppteckning av dialekt (med noggrann fo-
netisk notation) har gjorts sedan 1870-ta-
let. Ett stort antal ordlistor och ordböcker 
över skilda landskapsdialekter har givits 
ut. Många förtecknar emellertid nästan 
blott speciella dialektord och förbigår 
språkets vanligaste ord och ger därmed en 
begränsad lexikalisk beskrivning. En 
mångårig, systematisk insamling av dia-
lektmaterial har bedrivits av dialektar-
kiven, men ordmaterialet, fördelat på en 
mångfald källor, har varit svåråtkomligt. 
Man hälsar därför med tillfredsställelse att 
det samlade dialektmaterialet i vårt land 
nu görs tillgängligt för forskning och en 
dialektintresserad allmänhet. En modern 
rikstäckande dialektordbok av hög veten-
skaplig halt är av oskattbart värde inte 
bara för svensk språkvetenskap utan också 
för forskning rörande svenskt folkliv och 
svensk kultur (etnologi, kulturhistoria, lo-
kalhistoria, hembygdsforskning osv.). 
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Omfång och omfattning 
Utomordentligt viktigt är att OSD be-
handlar hela det svenska dialektala ordför-
rådet, dvs, inte bara säregna dialektord 
eller dialektformer utan även ord gemen-
samma för riksspråk och dialekt. Sålunda 
behandlar ordboken också de "vanliga" 
orden och lånord. Tidsgräns bakåt har 
satts vid ca 1600. Från denna tid är de 
äldsta anträffade svenska dialektuppteck-
ningarna (gjorda av Johannes Bureus un-
der en resa till Västerbotten). Den hitre 
gränsen är öppen. Nytt material tillkom-
mer ständigt. 

Häftets omfång - 80 tvåspaltiga sidor - 
kan, åtminstone i förstone, synas vara väl 
tilltaget vid en jämförelse med motsvaran-
de parti i Rietz' ordbok (9 sidor), Ordbok 
över Laumålet på Gotland (5 sidor), Sam-
ling av ord ur östsvenska folkmål (11 si-
dor), Ordbok över Folkmålen i västra Gö-
inge härad (8 sidor), Ordbok över Fin-
lands svenska folkmål (36 sidor). Men 
med tanke på att OSD är en rikstäckande 
dialektordbok är omfånget knappast för 
stort, kanske snarare i underkant. Enligt 
planerna får OSD i färdigt skick omfatta 
högst 6000 sidor, dvs, ha ett omfång som 
är cirka 7 gånger så stort som Rietz' ord-
bok (vilket är en betydande nedskärning 
av den ursprungliga planeringen). Som 
jämförelse kan nämnas att Ordbok över 
folkmålen i Övre Dalarna beräknas omfat-
ta 3500 sidor. 

Materialet som redovisas i ordboken är 
föredömligt sovrat. Detta gäller inte minst 
sammansättningarna, som jag granskat 
särskilt. Mitt huvudintryck är att de med-
tagna sammansättningarna i regel tillför 
artikeln intressant stoff. Ett exempel. Av 
de omkring 125 abborr-sammansätt-
ningarna som medtagits skulle man kunna 
slopa några självklara (abborr-gump, 
-rump, -stjärt, -ställe). De övriga är väl 
värda att medtas (flera har etnologiskt in-
tresse). Värdefullt är att hänsyn tas till 
kompositionsfogens form(er), som med- 

delas i sammansättningsramsans början 
(se t.ex. abborre, afton). Värdefullt är 
också att ord som förbigås - i huvudsak 
självklara eller tillfälliga sammansättning-
ar - förtecknas i en särskild datafil. Ord-
materialet i sin helhet är därmed tillgäng-
ligt för intresserade forskare. 

Ordboksartiklarnas 
uppställning 
1 sin enklaste form består en ordboksarti-
kel av: 1) uppslagsord (i halvfet stil), 2) 
uppgift om ordklass (i fråga om substantiv 
ges genusuppgift), 3) formavdelning (ut-
taisformer och utbredningsuppgifter), 4) 
betydelsebeskrivning, i regel åtföljd av be-
lysande språkprov. Därefter behandlas i 
förekommande fall särskilda förbindelser, 
dvs, verb med betonad partikel (typ ac-
kordera bort), sammansättningar och av-
ledningar. 

OSD ger inte så sällan också etymologi-
ska uppgifter i hakparentes (efter formav-
delningen), stundom även litteratur- och 
synonymhänvisningar. Sidoformer place-
ras på sin alfabetiska plats, där hänvisning 
görs till artiklar där de behandlas. 1 an-
märkningar behandlas icke verifierade el-
ler icke tillförlitliga källuppgifter, bl.a. fel-
aktigheter i Ihres och Rietz' dialektord-
böcker (se t,ex. abskons, 4acka). 

Uttalsuppgifter 
1 de flesta huvudartiklarna redovisas ut-
talsformer. För sammansättning i sam-
mansättningsramsa ges uttal för senare le-
den bara i undantagsfall. För uttalsuppgif-
tema använder OSD, som vill nå en vidare 
läsekrets än fackfoik, ett förenklat fone-
tiskt alfabet, som bygger på det gemena 
kursivalfabetet kompletterat med ett antal 
specialtecken (de flesta från landsmålsal-
fabetet). Dessutom brukas ett grövre alfa-
bet för uppteckningar med grovt beteck-
ningssätt, varvid ett gradtecken placeras 
framför språkprovet i fråga. Former som 
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inte är dialektala utan riksspråkliga eller 
konstruerade markeras med ett framför-
ställt vinkeltecken. Kvantitetsbeteckning-
en följer i möjligaste mån riksspråkets 
ortografiska regler. Streck och konkav 
båge under raden anger längd respektive 
korthet hos en vokal. Accenttecknen - ac-
cent 1 () och accent 2 (') placeras efter 
vokalen. Bitryck lämnas obetecknat. 

Utbrednings uppgifter 
Landskapet, inte socknen, är - liksom hos 
föregångarna Ihre och Rietz -- minsta 
geografiska enhet. 1 vissa fall anges preci-
sare lokalisering genom väderstrecksupp-
gift (N, Ö, S V) före ett landskapsnamn. 
Landskapsnamnen är förkortade och re-
dovisas efter ett visst schema i svit med 
början längst i söder. 

Imponerande betydelsebeskrivning 
Stor omsorg har ägnats åt betydelseanaly-
sen och betydelsebeskrivningen. OSD an-
sluter sig här främst till Svenska Akademi-
ens ordbok (SAOB) och presenterar i 
numrerade moment (och bokstavsbeteck-
nade undermoment) och med ett huvud-
satslöst, kortfattat definitionsspråk den el-
ler de betydelser ett ord har. 1 vissa fall 
används dock riksspråkliga synonymer. 
Självklara sammansättningar ges inte nå-
gon definition alls, typ al-kott(e), vilket är 
förenligt med lexikografisk praxis (och ut-
rymmesbesparande). 1 artiklar som har 
flera moment, redovisas liksom i SAOB 
den ursprungligaste betydelsen först och 
sedan de övriga i kronologisk ordning (i 
den mån detta låter sig urskiljas). 

Definitionerna i OSD är genomgående 
tillförlitliga och träffande. Stundom -. se 
t.ex. al-bark, -pinne - förekommer i stället 
för betydelseuppgift encyklopediska upp-
lysningar (som kan ha t.ex. etnologiskt 
intresse). Språkproven är valda med om-
sorg. De verifierar, kompletterar och 
ibland - förtydligar eller underlättar för-
ståelsen av definitionen på ett utmärkt 
sätt. 

Stora likheter med SAOB 
OSD uppvisar - som framgår ovan - stora 
principiella likheter med SAOB: ett om-
fattande material, artiklarnas uppställ-
ning, form- och betydelseheskrivning efter 
historiska principer. Vidare behandlar 
OSD - liksom SAOB - etymologiskt iden-
tiska uttalsformer under ett gemensamt 
uppslagsord, som är ett riksspråkligt ord 
eller normaliserat till formen i enlighet 
med riksspråkets ortografiska system. Och 
liksom i SAOB ägnas sammansättningarna 
stor uppmärksamhet. Därtill kommer ter-
minologin (i bildl. anv., i uttr.....i utvid-
gad anv., i överförd anv., med förbleknad 
bet., särsk., särsk. förb., även med bibe-
grepp av . . ., övergående i bet....osv.) 
som är välkänd för alla SAOB-brukare. 
Att Sveriges två största ordboksprojekt - 
den rikstäckande dialektordboken OSD 
och den historisk-nuspråkliga skriftspråks-
ordboken SAOB - har likartade redige-
ringsprinciper och i stort samma termino-
logi är positivt och praktiskt för brukarna. 
En läsare som är förtrogen med SAOB 
känner igen sig i OSD (och så småningom 
naturligtvis vice versa). 

Slutanmärkningar 
Det är svårt att finna några allvarligare 
anmärkningar mot det genomarbetade 
ordbokshäftet. Här dock några smärre 
marginalanteckningar och reflexioner. 

De stora artiklarna (t.ex. aldrig, allvar) 
är lite svåra att orientera sig i, eftersom 
artiklarna i ordboken sätts i svit. Delar 
man emellertid upp en större artikel i styc-
ken t.ex. efter principen nytt moment - ny 
rad eller sätter siffrorna med betydligt 
större stilgrad eller dyl., skulle framställ-
ningen bli oerhört mycket tydligare. Här 
är tydlighet viktigare än utrymmesvinst. 

De encyklopediska uppgifter som stund-
om ersätter en definition (se t.ex. al-bark, 
-pinne) borde nog på något sätt skiljas 
från en verklig definition t.ex. genom att 
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amen interj o.s (a'mm/en, a'mm-o.d. SkHaGiSvealNorri, 

-in Dal, a'mni-, a'mm- o.d. Götal(ej SkGI)OSveai; äv. 

a'men Vb, a'men, amä'nn Bo) 1) som slutord i bön o.d.; 
aiim. (Kiockaren sov) nsr han sulle spela ammen Vg. 
Jessua kristus wår ä'rra a'mmen (skyddsformei anv. på 
farliga platser) Dal. - särsk. a) i bedyrande el. bestyrk-
ande uttr. som det är (så el. lika) säkert (el. visst) el. 

sant som a. i kyrkan o.d., dvs, absolut säkert; sjäivskri-
vet el. obligatoriskt ed.; fullkomligt sant; nästan aiim. 
(Då julkorven gjordes gick man ihop o. hjälptes åt,) °de 

va jussom amen i körka. de Sdm. °Hej äjr (det är) så 
säjkert som amen i kjörkan julottan Ul. De ä som amen 
me borst på (fullkomligt säkert) Sm; jfr 2 (slutet). b) i 

uttr. °stampa ammän sitta o. trampa oroligt 1 väntan på 

prästens amen Sm. 2) som subst, i vissa uttr.: slut; o-
hjälpligt förbi Sml'laVgJi. Nu e-dde a'mmen mä ly'sed 

(sägs då ljuset är nedbrunnet) Ha. Dä ta på väl' (börjar 
bli) a'mmen heri fiiasken ben (i flaskan här) jl. - särsk. i 
vissa uttr. (o. ordst.) med innebörden att ngt är definitivt 
el. obönhörhgen slut el. slutdiskuterat ed., som '(det är) 

a. på texten VgBoOgSdmVrmUlDalGst; 'ammen på 

texten sa prästen, flådd hästen Gst. 8 hä' (det) e a'mmän 
må bsst (borst) på, ss myttsy du vet ä Dal, jfr 1 a. Hä 

jär(det är) ammen å piinn (pinnen) för Nb. 3) som subst, 
i utvidgad anv.: grejor, grunkor Sdm. °De va mykke 

amen de här. 

amenaler 5 pi (amena'lår SSk) pinaler, doningar. 

aanenicka v 1 (amen/e'kka, °-ikka NSk) [jfr amelera] 
bättra på el. ställa i ordning (ngt). "fixa" (ngt). Ja ska 
amenekka vanen (vagnen). 

amerika f (ame'rika Dal, pi amierikur Dal, amerker o.d. 
SmVgOgVrm) amerikansk rosenpotatis; jfr amerika-
ssgr, amerikan 2, amerikanare 2 a. 

amerika- i ssgr (ame'rika- (-er-) o.d. ställvis, amerka-

o.d. SkSmHaVrm, amer(i)ke-, ame'rke- o.d. Götal, 
ami'enik- Dal, ammerrik- Vrm; äv. ame'niks- o.d. Dal-
GstI-lslÅmLpi) särsk. i fråga om USA: amerika-brev 
ställvis. -farare person som emigrerar till A. VgBoNb. 
-feber brinnande håg att utvandra till A.; ställvis. -fläsk 
amerikanskt fläsk HaDal. -jordpära f (SmDai) el. -jord-
päron (Sm) el. -jordäpple (Dal) = amerika. -klocka ett 
slags amerikanskt väggur Ha; jfr amerikanare 2 b. 
-nola f = amerika Vg. -pengar (från släkt i A.) HaVg. 
-potatis (BlSmVgGst) el. -pära f (SkSmHaDaiÅmLpl) 
el. -päron (SmOgGst) = amerika. -resa f särsk. i utvid-
gad anv.: långresa SmVrmNb. -sjuk adj DalNb, -sjuka f 
SkÖlDaiHsi; jfr -feber. -tola f = amerika Vg. -yxa 
amerikansk fabriksyxa Dal. -äppla f= amerika Vrm. 

Utdrag ur OSD 
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sättas i parentes eller genom att inled-
ningsordet skrivs med versal eller dyl. 
Kanske samordning kan ske här med de 
encyklopediska upplysningarna som 
stundom tillfogas en definition efter semi-
kolon (se t.ex. al-bete) eller i parentes (se 
t.ex. advents-yr). 

Litet otydligt blir det då ordklassangi-
velse och definition, som skrivs med sam-
ma stil, kommer omedelbart intill varand-
ra: "agg-händes adv vid arbete .....osv. 
Ett sätt att komma ifrån denna olägenhet 
vore att sätta ordklassangivelser t.ex. i 
kursiv: agg-händes adv vid arbete ... osv. 

Jag tror att redaktionen gör sig en 
otjänst genom att laborera med 2 förkort-
ningsprinciper: vissa förkortningar skrivs  

med punkt, andra utan punkt. Det vore 
enklare och mera praktiskt att använda en 
princip. 

Till sist: funnes det möjlighet att vid den 
fortsatta utgivningen något öka stilgraden 
hos apostrofer, accenter, bågar, nasal-
krok, vinkeltecken och upprepningstecken 
o.d., som nu är satta med mycket liten stil 
och svåra att se, vore det utmärkt. 

Anmärkningarna ovan förändrar emel-
lertid på intet sätt mitt totalintryck av för-
sta häftet av OSD: en imponerande, efter-
längtad dialektordbok av hög vetenskaplig 
halt och en förnämlig start på ett ord-
boksprojekt, som jag vill beteckna som en 
kulturgärning av stora mått. 

Sven 	 Direkta och indirekta frågesatser 
Pihlströ m 

Fil. dr Sven Pihlström fortsätter här diskussionen om direkt 

frågesats i stället för indirekt. Det finns fall då direkt frågesats 

är möjlig; i andra fall kräver syntaxen indirekt frågesats. 

1 min artikel "Direkt frågesats i stället för 
indirekt" i Språkvård 3/1990 framförde jag 
exempel på meningar eller delar av me-
ningar där indirekt frågesats borde ha an-
vänts i stället för direkt frågesats. Jag på-
pekade dock att meningsbyggriaden i en 
del fall skulle bli ganska normal om man 
tänkte sig ett kolon mellan den överordna-
de satsen och frågesatsen. 

Här borde jag ha förklarat mig bättre, 
efter vad jag har förstått, och i varje fall 
ha talat om vilka meningar som blir god-
tagbara och vilka som inte blir det om man 
sätter in ett kolon. Jag skall försöka klar-
göra min och, som jag hoppas, språklärans 
uppfattning i det här hänseendet. Samma 
meningar som i min förra artikel får illu-
strera resonemangen. 

Även om indirekt frågesats vore att 
föredra får nedanstående meningar anses 
vara korrekt byggda. Meningarna har ju 
framförts muntligt. 1 skrift sätter man ut 
kolon och börjar frågesatsen med stor 
bokstav och avslutar den med frågetecken. 

Då får man diskutera: Är det på den 
lokala nivån som lönerna ska sättas? Vi 
bör sätta oss ner och diskutera: Vad bety-
der det här för kommunerna? Frågan är 
förstås: Var landar vi i slutändan? Den 
stora frågan är: Vad kommer att hända 
med räntan? 

1 dessa riktigt byggda meningar föregås 
frågesatsen av ett sägeverb eller en fras 
med samma betydelse som ett sägeverb, 
som diskutera och frågan är. 

1 följande fall vore indirekt frågesats 
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utan tvivel det mest naturliga, men om 
man vill ge särskild emfas åt frågesatsen 
kan man uttrycka sig så här: 

Vad vi tittar på är: Vad händer på bo-
stadsmarknaden? Man vet inte: Stänger 
dom eller stänger dom inte? Då måste vi 
undersöka: Kan vi komma fram här? Vi 
måste tänka oss in i situationen: Hur vill vi 
själva bli behandlade som patienter? Jag 
tyckte att det var spännande att se: Hur 
tillagas skolmaten egentligen? Här står lä-
karna inför problemet: Hur ska vi klara av 
dessa sjukdomar under 90-talet? 

Som helt felaktiga måste man betrakta 
de meningar som har direkt frågesats styrd 
av preposition. Låt oss se hur meningarna 
tar sig ut i skrift om vi sätter ut kolon och 
har stor begynnelsebokstav i frågesatsen 
osv. 

Vi måste föra en diskussion om: Hur ser 
den svenska neutralitetspolitiken ut? Vi 
borde avskaffa alla regler i skolan och titta 
på: Vad har vi för möjligheter? Vi måste 
fundera på: Hur ska vi tackla den nya si-
tuationen? Det blir ingen uppmärksamhet 
kvar till: Varför lever vi på denna jord? Vi 
kan inte vara säkra på: Vilka ser det här 
egentligen? Varje företag måste komma 
fram till: Vad är det som passar oss bäst? 
Man la sig vinn om att ta reda på: Vem är 
du? Jag var intresserad av: Vem är det som 
tar hand om dom övriga? 

Frågebisatser och att-bisatser kan styras 
av preposition men inte direkta frågesatser 
som ju är huvudsatser. En huvudsats styrd 
av en preposition är en grammatisk ano-
mali. 

Lika ogrammatikaliskt är det att låta en 
direkt frågesats underordnas en bisats. 
Det sker i den ofullständiga meningen När 
man vill göra sig en föreställning om vad 
betydde Palme i svensk politik. (Dessutom 
styrs den direkta frågesatsen av preposi-
tionen om.) Wellander har exemplet När 
man ställs inför frågan, vem är far till ett 
barn, måste man ofta ta rasbiologin till 
hjälp. 1 båda meningarna är den direkta 
frågesatsen underordnad en tidsbisats. 

Men en huvudsats underordnad en bisats 
är en omöjlighet - eller borde åtminstone 
vara det. 

En direkt ja/nej-fråga kan tjänstgöra 
som villkorsadverbial i början av en me-
ning, och följaktligen är den då underord-
nad den huvudsats som den tillhör. (En 
frågeformad villkorssats kan inte under-
ordnas en bisats.) 1 den ofullständiga me-
ningen Börjar man studera vad hände i 
vårt land under kriget är en direkt fråge-
sats underordnad en sådan frågeformad 
villkorssats. Också detta är naturligtvis en 
grammatisk oregelmässighet. 

Kan man då inte helt pragmatiskt säga 
att en direkt frågesats är en bisats när den 
har samma funktion som en bisats? Det 
går ju bra i finskan till exempel. Och nå-
gon risk för sammanblandning av fråge-
satsens olika funktioner skulle knappast 
uppkomma. 

Vi skulle i så fall få bisatser av ett an-
norlunda slag. Utmärkande för svenska bi-
satser är ju att de har rak ordföljd och att 
rörliga adverb, t.ex. negationer, kommer 
före det finita verbet. Ingenting av detta 
stämmer in på den direkta frågesatsen. 
Som vi vet kan dock att-bisatser få huvud-
satsordföljd i ledigt språk. Jag bortser ock-
så från den frågeformade villkorssatsen 
som inte är någon bisats. 

Jag tror inte heller att vi kunde ha direk-
ta frågesatser i stället för indirekta i van-
ligt talspråk och reservera de indirekta frå-
gesatserna för den skriftspråkliga stilen. 
Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk 
skulle bli alltför stor i detta fall, och förr 
eller senare skulle man bli nödgad att rätta 
skriften efter talet. 

Det bästa vore att talspråket följde 
skriftspråket på den här punkten. Först 
och främst borde den överdrivna och ofta 
helt felaktiga användningen av direkta frå-
gesatser inskränkas så mycket som möjligt 
i det offentliga talspråket eftersom detta 
naturligtvis är i hög grad mönsterbildande. 
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Hans 	 Mack, vad är det för snack? 
Raab 

Ett kåseri om det märkliga ordet mack, som svenskan är 
alldeles ensam om. Författaren är lektor i svenska i Töhingen 
sedan tio år tillbaka. 

Ibland flertalet civiliserade språk har man 
i undermedvetandets stillhet enats om ett 
någorlunda gemensamt begrepp för den 
plats där bilar och liknande fortskaffnings-
medel ombesörjs med bränsle för vidare 
bruk och drift. Så kallar man den t.ex. på 
engelska för petrolstation, gasstation, ser-
vicestation, fihlingstation etc., på franska 
station-service, på rumänska statie de ben-
zina, på finska bensiiniasema (varvid ase-
rna är en direkt översättning av station) 
och på norska bensinstasjon. 

1 en grå urtid lär man på svenska ha 
dillat om bensinstation eller dylikt, men 
länge är det sedan och i dunkel höljt. Idag 
är det ett enda mack hit och mack dit! Hur 
är nu detta möjligt? Vari ligger hemlighe-
ten till att svenskarna fått en sådan sällsam 
hybrid inplanterad i sitt stolta norröna 
tungomål? Varför har vender, götar och 
svear även i denna sak sökt en alternativ 
väg? Och varifrån kommer över huvud en 
slik bisarr konstruktion som mack? 

Man kan möjligen nu brösta sig med att 
anföra ett tiotal andra påhitt som bara 
(endast och allena) är att finna i den sven-
ska ordskatten. Ta t.ex. ordet smultron 
(som riktigt smälter i munnen) eller det 
luktande och näsrotsvibrerande unken el-
ler flicka eller slant . . . men hur är det nu 
med mack? Ska det verkligen vara en in-
hemsk produkt? Vid första ögon kastet är 
man böjd att säga nej; sanningen är ju 
den, att nästan hela vårt ordförråd är ex-
territorialt och importerat (förutom de 
ovannämnda smultron etc.). Först var det 
plattyskarna med sin Hansa som kom fa-
rande och sen fransmännen med sitt galan-
teri och nu senast den anglistiska skvalex- 

pansionen. Kanske är gåtans lösning att 
finna någonstans häri: 

På tyska finns det ett ord Macker som 
kommer från jiddisch makor i betydelsen 
'(pojk)vän', 'bekant' ... någon bro synes 
icke möjlig att slå i detta fall. På franska 
finns ett mäcon, ett sorts burgundervin 
inte heller speciellt nötknäckande. Men 
engelska då! Big-Mac, McDonald's, 
McEnroe, Mac(k)intosh .. . här måste väl 
knuten ligga med alla pudelns kärnor! 
Tänk på alla tejper, josar, babysar och 
däck ... men tyvärr, tyvärr. Detta Mac 
eller Mc är egentligen inte alls engelska 
utan gaeliska stammande från keltiskan 
och är blott ett prefix i betydelsen 'son av'. 
Så motsvaras alltså MacDonald på svenska 
av Donaidsson. Skulle man således över-
sätta Svensson till gaeliska skulle namnet 
lyda MacSven. BigMac är en stor sliskig 
hamburgare och mac i betydelsen 'regn-
rock' kommer från Charles M. Mac(k)-
intosh, en engelsk kemist som levde under 
upplysningens illuminerande tidevarv och 
därvidlag bl.a. ägnade sig åt konstruktio-
ner för att motverka regnets vätande egen-
skaper å vår kroppsliga lekamen. 

Emedan det ergo ser dåligt ut med ut-
socknes källor och förklaringar, återstår 
oss ingen annan utväg än att trots allt ge 
oss i kast med en djupdykning ner i vår 
uregna vokabulär. 

1 en av den svenska sketchhistoriens 
höjdpunkter, "Guben i låddan", driver 
Martin Ljung allas vår Hasse Alfredson 
nästan till vanvett i det han uttalar ord 
som egentligen har kort vokal och lång 
konsonant tvärtom och vice versa. Följan-
de situation utspinner sig: 
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Martin: ". . . De voro ute hela daggen 
tills de fick ont i maggen." Hasse håller nu 
på att förlora den sista gnuttan tålamod 
men gör ett krampaktigt sista försök att 
inte spricka och väser fram: "Det där sista 
ordet, där, maggen, vad betyder det?" 
Martin med ett fånigt förvånat oskyldigt: 
"Maggen?" Då brister strängen och Hasse 
vrålar: "Ja, maggen, maggen, jag har väl 
aldrig hört på macken!. .... 

Där har vi det igen, macken!! Den av 
bekymmer och grubbel nedtryckte-i-skor-
na-betydelsesökaren reser sig i ungdomlig 
vitalitet och virilitet och en lättnadens 
suck rycker upp den etymologiske amatö-
ren: "Äntligen ett steg vidare, ett in-
hemskt macken!" Men ack, ack du käre 
mack! Allting en chimär, en illusion, en 
hägring, en vits. Inga bilar och ingen ben-
sin. Hasse har bara själv smittats av bok-
stavsieken och vill egentligen säga maken i 

betydelsen 'liknande' 	. . . Alltså till 
"språkbibeln" SAOB. Den citerar Öster-
gren "bensinpump med automatisk mät-
apparat (1932)" och tillägger hårresande 
"av oklart ursprung". Får man tro sina 
ögon? Kan det verkligen vara sant? Ska 
mack hänföras till mänsklighetens olösta 
mysterier i klass med jungfrufödseln? Och 
hur står det till med verbet mackla som 
betyder 'mixtra', 'manipulera'. Kunde det 
va nåt? Eller mackel (krångel); mixtra och 
krångla: En mackapär som macklar i mac-
kel??? Har väl aldrig hört på macken! Får 
väl ta en stor macka för att stå ut med 
detta machverk! 

Välgödd och utsövd sveper bomben ner, 
Tors yxa susar genom luften, Newtons 
äppie träffar intelligenscentret, pusselbi-
tarna faller i sina fållor: En förkortning!! 
Självklart! Sidan 52 i Collinders & Sven-
blads "Förkortningsordbok" men, men, 
men, det enda som finns upptaget är MAK 
och det betyder 'Medicinalansvarskom-
mittén', en i sig till äventyrs intressant 
institution men för våra behov mackuia-
tur. När vi nu likt ulvarna kretsat kring 
den heta gröten, kapslat in den röda trå- 

den, trasslat bort agnarna från vetet, sökt 
nålen i stacken osv, måste vi ta till det 
gamla grekiska mediet "Deus ex machina" 
dvs, den oväntade himmelska lösningen. 
Alla kackerlackor och mackor med spända 
sinnen och bidande ögon, vad i Herrans 
namn har mack med 'bensinstation' att 
göra? 

Jo, helt enkelt: mack är ett initialord, 
ett namn på det bolag som framställde de 
första bensinpumparna i Sverige. Delägar-
na i detta företag hette: Mathiasson, An-
dersson, Collin och Key. På alla bensin-
pumpar landet runt stod det MACK och 
snabbt slog det korta och klämmiga ordet 
ut det långa och tråkiga bensinstation. Att 
sedan systemet*  i vissa kretsar börjat heta 
mack är ett annat spörsmål och en annan 
historia. Tack, tack! 

*systembutiken  

FARs engelska 
ordbok 
Auktoriserade Revisorers Serviceaktiebo-
lag 1992. ISBN 91-85992-63-1. 448 s. Pris 
475 kronor inkl. moms. 

Föreningen Auktoriserade Revisorer 
(FAR) har givit ut en svensk-engelsk/ 
engelsk-svensk ordbok, som innehåller ca 
12000 uppslagsord och uttryck på ekono-
miområdet med särskild inriktning på re-
dovisning och revision. 
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Några nyare ord i svenskan 

1 följande lista förtecknas ett antal ord och fraser som uppfat-
tats som relativt nya i svenskan och som varit aktuella i svensk 
dagspress under 1991. En del av dem finns belagda tidigare 
men har inte tagits upp i de nyordslistor som förut publicerats 
i Språkvård (nr 1 och 4/1987, 1/1989, 1/1990, 1/1991). Anled-
ningen till att dessa ord nu kommit med är att de ökat i 
användning eller fått förnyad aktualitet. Det datum som an-
ges omedelbart efter ordförklaringen eller senare i artikeln 
avser det tidigaste exemplet på ordets användning i skrift som 
vi träffat på. Liksom i de tidigare publicerade nyordslistorna 
anges slutligen också ordens eventuella motsvarigheter i dans-
ka och norska. 

Synpunkter från läsarna på ordens ålder, betydelse och 
användning tas gärna emot. Listan är sammanställd och redi-
gerad av Lena Moberg. 

containerpris lågt pris (som vid försäljning 
direkt från container). En fantastisk kol-
lektion rottingmöbler från Fjärran Ös-
tern till låga, låga "containerpriser"! 
SvD 12/1 1991 [no. containerprisl 

dra ner byxorna på avslöja, förlöjliga. M. 
T. ifrågasätter medelklassens monopol 
på den goda smaken och vill "dra ner 
byxorna på den akademiska världen". 
DN 19/3 1991 

drag under galoscherna full fart på nä-
ringslivet och övriga samhällsfunk-
tioner. Sen kommer Ian och säger bort 
med alla förbud... och inte behöver vi 
några myndigheter utan vi behöver bara 
varandra så ska det nog bli drag under 
galoscherna. DN 13/2 1991 

EG-pris lågt pris (dvs, lika lågt som man 
föreställer sig att priset är i EG-länder-
na). Våra EG-priser har blivit en otrolig 
succé! DN 27/3 1991 

ekologisk ekonomi ekonomi som låter eko-
systemens processer och funktioner sät-
ta ramarna för den samhällsekonomiska 
utvecklingen. Beijerinstitutet i Stock-
holm får nya uppgifter. Från och med i 
höst ska forskningen koncentreras på 

"ekologisk ekonomi", ett begrepp som 
blivit allt viktigare under det senaste året. 
DN 17/5 1991 

euro- ökad användning som förled i 
sammansättningar, t.ex. i eurojargong 
1990— eurokonsument 1990 - europoliti-
ker 1991 - europudding Det talas mycket 
om europudding i dessa EG-tider; alltså 
en filmkonst som mixar diverse ingredi-
enser till en lättsmält och lättuggad föda. 
SvD 20/9 1991 - eurorasism 1 det nya 
Europa hotar eurorasism, som noga 
skiljer på "vi" och "dom". DN 28/10 
1989 

Finansinspektionen myndighet som 
fr.o.m. 1/7 1991 ersatte Bankinspektio-
nen och Försäkringsinspektionen. 

glam, best. glammen, p1. glammar glam-
mie (se detta ord). Glam är en förkort-
ning av engelskans grey, leisure and mo-
ney, dvs, grå, fritid och pengar. Dessa 
tre ord sammanfattar tvättäkta glammar. 
SDS 13/2 1991 [no. glam] 

glammie, -n, -r En "glammie" är en Grå-
nad, Ledig och Monetärt stark (det är 
förmögen) person i 50-60-årsåldern, 
kvalitetsmedveten och nyfiken på kon- 
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sumtionssamhällets nyheter. Det är den 
tyske professorn MANFRED PERLITZ 
som nyntat uttrycket, han har räknat ut 
att år 2000 har vi 20 procent glammies i 
den europeiska befolkningen. SvD 14/1 
1991 (ordet är en bildning till glam, tro-
ligen efter mönster av yuppie; jfr glam 
ovan) 

göra fingret åt ngn göra en obscen gest 
mot ngn (genom att visa ett uppsträckt 
långfinger). Höll på att köra rätt in i en 
jättebuss från Lenhovda som sniglade ut 
från Stadsgården. Gjorde fingret åt chaf-
fisen. DN 17/9 1991 [no. vise fingeren 

HDTV skarp-TV (se detta ord). 1988 [för-
kortning för eng. high definition TV; no. 
HDTV] 

idéinfarkt se infarkt 
infarkt ökad användning i bildlig betydel-

se. - idéinfarkt Valaffischerna vittnar 
om total idéinfarkt. DN 11/9 1991 - tra-
fikinfarkt "Trafikinfarkt" är ett nytt ut-
tryck i den trafikpolitiska debatten för en 
allvarlig störning i bilfiödet på kontinen-
tens hårt utnyttjade vägnät. DN 11/9 
1991 

kaos-EKG Kaos-EKG är en helt ny teknik 
för att upptäcka hjärtskador. Vid sjuk-
dom uppvisar hjärtat kaotiskt beteende, 
detta är den första tillämpningen av den 
revolutionerande nya kaosforskningen. 
SvD 12/11 1991 

kasinoekonomi ekonomi som känneteck-
nas av vidlyftiga satsningar på osäkra 
objekt i hopp om stora vinster. 1989 (i 
finlandssvensk press). Vad som nu 
lockar är i stället yuppielivet, kasinoeko-
nomin och fyrverkeriet på de nya finans-
marknaderna. DN 28/10 1991. 

klassresa ny användning i betydelsen 'byte 
till högre socialgrupp'. Klassresan hand-
lar om människor som lämnat arbetar-
klassen eller den lägre medelkiassen för 
att klättra "uppåt". Den handlar om att 
inte höra hemma, om våndan i föränd-
ringen, om språket, om skolan, om det 
dåliga självförtroendet. Molin—Åberg, 
Klassresan, 1991 

klassresenär person som har sin bakgrund 
i arbetarklassen men på grund av utbild-
ning, yrke ed. kommit att tillhöra en 
högre socialgrupp. Klassresenärens kän-
netecken är att han eller hon inte hör 
hemma någonstans. Molin—Åberg, 
Klassresan, 1991 

klezmer En av de musikformer som de 
senaste åren erövrat en ny publik i Sveri-
ge är klezmern. Klezmer är en från 
början traditionell folklig judisk musik 
från Östeuropa. [ .. . j  Klezmerns nya tid 
inleddes i San Francisco på 70-talet. DN 
31/3 1991 

konfrontera ny användning i konstruktio-
nen konfrontera ngn 'få till stånd en 
konfrontation med ngn'. 1 det senaste 
flygbladet hade palestinierna uppmanats 
protestera och konfrontera de israeliska 
soldaterna. DN 17/4 1989 [efter motsva-
rande användning av eng. confrontl 

kooperativ skola Martinaskolan i Göteborg 
blir landets första kooperativa grundsko-
la. Föräldrarna får där sköta allt utom 
undervisningen. SvD 14/8 1991 

Kulturdepartementet nytt departement för 
frågor som rör kultur och medier, in-
vandring och jämställdhet. 1991 

kvickbro Gatukontoret vill köpa den 
"kvickbro" som isomras på prov använ-
des som förbifart då en fog på Essingele-
den reparerades. [ ... ] Kvickbron är en 
bro på bron, trafiken leds drygt två meter 
upp i luften ovanför en aktuell gatuar-
betsplats. DN 13/8 1991. Stockholms 
stad bör köpa in den så kallade Quick 
bridge som hyrdes in till sommarens fog-
reparationer på Essingeleden. SvD 14/8 
1981 

madeleineupplevelse Han beskriver det 
som sin madeleineupplevelse. Liksom 
för Marcel Proust doften av en made-
leinekaka väckte hela hans barndom till 
liv, så stod i lövdoften över Mölna Sven 
Delblancs barndom fram. DN 24/8 1991 

maskkompost Maskkompost. Om man tar 
hjälp av kompostmaskar kan man få en 
ännu effektivare nedbrytning av avfallet. 
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Maskkompostering kräver ingen träd-
gård. Det går bra t.ex. på balkongen 
eller i mindre skala tom. inomhus. In-
formationsbiad från Järfälla kommun 
1991. - Maskkompostering komposte-
ring som görs i form av maskkompost. 
1991 

medarbetaravtal A BB Service, A BB Atom 
och Citymail är först att teckna medarbe-
taravtal, avtal som gäller för alla anställ-
da och som tar bort skillnaderna mellan 
arbetare och tjänstemän. DN 18/11 1991 

Miljö- och naturresursdepartementet nytt 
departement för frågor som tidigare 
handlades av Miljödepartementet och 
av plan- och byggenheten vid det tidiga-
re Bostadsdepartementet. 1991 

milj ökonsekvensbeskrivning beskrivning 
av de effekter som t.ex. bygget av en ny 
väg får på miljön, människors hälsa och 
naturresurserna. Sedan 1 juli 1987 har 
Vägverket som första myndighet i Sveri-
ge ålagts att utföra miljökonsekvensbe-
skrivningar av projekt där icke obetydli-
ga miljöeffekter är att vänta. Byggforsk-
ning 6/1991 

nocebo En telefonfråga kring termen noce-
bo väckte min nyfikenhet. Som 
språkvårdare kan jag konstatera att ordet 
är en korrekt futurform av det latinska 
verbet nocere, med den ordagranna bety-
delsen "jag skall skada". [... Nocebo 
vill vara den stygge tvillingbrodern till 
placebo (= jag skall behaga), och är 
namnet på den psykologiska effekten 
av negativa föväntningar på ett läkeme-
del. Läkartidningen, vol. 88, 1-2/1991 
[no. nocebol - noceboeffekt Hyser pa-
tienten ett direkt misstroende mot be-
handlingen inträder en s. k. noceboeffekt 
som leder till att behandlingsresultatet 
försämras. Apropå 3/1990 

nydemokrat anhängare till det politiska 
partiet ny demokrati. Den nattliga räden 
var iscensatt av nydemokrater, som hop-
pades på massmedial uppmärksamhet. 
DN 12/4 1991 

Näringsdepartementet nytt departement 

för frågor som tidigare handlades av In-
dustridepartementet och i vissa fall även 
av Bostadsdepartementet och Miljö-
och energidepartementet. 1991 

näsvidgare anordning av plast, avsedd att 
underlätta luftpassagen i näsan och för-
hindra snarkning. Skall en svensk dub-
belmussla i plast bli bönesvaret för 
snarkdrabbade? Den lilla näsvidgaren 
har utvecklats på Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg. Gbg-P 17/5 1990 [no. snorke-

bøylej 
opal Opal som synonym för pensionär - 

eller senior eller grå panter - debuterar i 
svenskt sammanhang i en uppsats av fyra 
studenter vid Turismhögskolan i Bor-
länge ... Opal är, visar det sig, en för-
kortning av amerikanskans Older People 
Active Lifestyle, alltså äldre människor 
med aktivt liv. DN 13/1 1991 [no. opat] 

outsourcing Att företag och organisationer 
i allt större utsträckning lägger ut delar 
av sin verksamhet på entreprenad är en 
internationell trend. Fenomenet har till 
och med fått namn; outsourcing eller fa-
cilities management eller, på svenska, 
driftentreprenad. Dafallotiser 2/1991 [av 
eng. outsourcing; no. outsourcing] 

profilskola Stockholms senaste profilskola 
är Eriksdalsskolan. Två klasser i årskurs 
fyra får extra timmar i bild och slöjd. 
SvD 27/9 1991. Skolan är en av Stock-
holms få profllgrundskolor. Sedan tidi-
gare finns musikklasser i Adolf Fredrik, 
dansklasser i Högalidsskolan, judiska 
klasser i Ahlströmska skolan och 
engelskspråkiga klasser i Rödabergs-
skolan. SvD 27/9 1991 

program ny användning i betydelsen 'ut-
bildningslinje'. Eleverna får stor frihet 
att själva komponera sin utbildning i den 
nya gymnasieskolan. Redan på höstter-
minen i årskurs nio väljer de något av 
gymnasieskolans 16 program. [. . 
Programmen som ersätter de nuvarande 
linjerna börjar införas i gymnasieskolan 
hösten 1992. DN 9/2 1991 

ravekultur För det är just denna sommar 
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som ravekulturen hittat till Sverige. Det 
har inneburit att det anordnats fester på 
de mest obskyra platser, utomhus som 
inomhus, där det dansats till tung, mesta-
dels instrumental musik skapad på syntar 
och samplingsmaskiner. SvD 6/9 1991 
[av eng. rave, slangord för 'vild fest', 
'hålligång'] 

rejva delta i dansfest, som ofta pågår en 
hel natt, med starkt rytmisk, entonig, 
elektronisk musik. 1991 [av eng. rave 
'yra', 'rasa'; 'festa om', 'hålla igång'; jfr 
ravekultur] 

ringkedja telefonkedja. Många pensionä-
rer har bildat så kallade ringkedjor. De 
ringer runt till varandra för att höra att 
allt står rätt till och hjälpa varandra med 
olika ärenden. DN 16/10 1991 

ryssländare benämning på invånare i den 
ryska federationen, utan anseende till 
etnisk tillhörighet. Ett ord som varje ta-
lare i det ryska parlamentet nu använder 
är ryssländare (rossijanin på ryska). Det 
är en term som har blivit nödvändig se-
dan Ryssland fick sitt eget politiska liv. 
Men det betyder alltså inte ryss utan alla 
invånare i den ryska federationen. Det 
må vara ryssar, evenker, tatarer eller 
tjuvasjer. DN 3/2 1991 

rysständsk som har att göra med Ryssland 
eller ryssländare (se detta ord). 

saklitteratur För att råda bot på den er-
barmliga bristen på relevant term för den 
del av litteraturen som inte är skönlittera-
tur, utlyste redaktionen för P1:s Vetan-
dets värld en lyssnartävling. 1 tisdags 
förelåg ett lika enkelt som lysande för-
slag, inlämnat av ett femtiotal lyssnare, 
nämligen "Saklitteratur". Ett vackert ord 
med fin klang, och med anknytning till 
"sakframställning" eller "sakprosa". 

DN 2/2 1990. 
skarp-TV television vars bild har hög upp-

lösning och därför är speciellt skarp. 
1988. Den högupplösande TV-tekniken 
HDTV eller skarp-TV-n har ryckt fram 
som en ödesfråga för den elektroniska 
industrin. DN 1/11 1990 

skolpeng Den danska modellen med en 
skolpeng som följer eleven under hela 
skoltiden vore något att ta efter i Sverige. 
DN 25/2 1987. Makten över skolpengar-
na läggs i kommunernas händer. [ ... ] 
De kan i praktiken och i princip införa 
sk. skolpeng, dvs, bidra med lika myc-
ket till varje elevs skolgång. En sådan 
reform kan nu faktiskt vara på väg. Mo-
derata kommunala skolpolitiker i Stock-
holms län har utarbetat ett program för 
att införa skolpeng i sina kommuner. 
Folkpartiet har liknande idéer. SvD 12/9 
1991 

Skolverket statligt verk som from. 1/7 
1991 ersatte Skolöverstyrelsen och läns-
skolnämnderna 

Statens jordbruksverk statligt verk som 
from. 1/7 1991 ersatte Lantbruksstyrel-
sen och Statens jordbruksnämnd 

titthålsoperation 1985. Tekniken att 
genomföra förenklade galloperationer 
via "titthål" i buken håller snabbt på att 
spridas till Sveriges kirurgkliniker. [...  
Flera försäkrings kassor har nämligen 
gått in och bekostat inköpen av den nya 
utrustning som krävs för dessa mindre 
"titthålsoperationer". SvD 22/10 1991 

trafikinfarkt se infarkt 
äventyrssport 90-talet tippa.s bli ett genom-

brott för äventyrssporter som off-piståk-
ning, bergsklättring, telemark, skärm-
flygning och långfärdsskridskoåkning. 
DN 5/2 1992 
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Norstedts norsk-
svenska ordbok 
Norstedts norsk-svenska ordbok. Nor-
stedts 1992. ISBN 91-1-915162-4. 
XXVIII + 547 s. Pris i bokhandeln: om-
kring 350 kronor. 

Detta är den första utförliga, moderna 
norsk-svenska ordboken. Den innehåller 
ca 40000 uppslagsord och dessutom ca 
14000 fraser. 

Ordboken omfattar de båda officiella 
norska skriftspråken, bokmål (B) och ny-
norska (N). Ordförrådet är huvudsakligen 
begränsat till modern norska, men en del 
äldre ord och fraser har tagits med för att 
underlätta läsningen av äldre litteratur. 
Även enstaka dialektala ord och uttryck 
som används i skriftspråk har lagts in. 

Ordboken vänder sig i första hand till 
svenska användare. Följaktligen har 
tonvikten lagts på ord som kan vålla pro-
blem för svenskar när de läser eller hör 
norska. Ordboken innehåller sålunda först 
och främst sådana ord som antingen är 
helt främmande för svenskt allmänspråk 
eller som på ett eller annat sätt skiljer sig i 
fråga om stavning, böjning, konstruktion, 
uttal eller betydelse. 

Ordboken har utarbetats av fil.mag. 
Birgitta Fowler och professor Kjell Ivar 
Vannebo på uppdrag av Svenska språk-
nämnden och Norsk språkråd. 

Den som tog initiativet till ordboken 
och inledde arbetet var Språknämndens 
förre chef, professor Bertil Molde. Under 
de senaste åren har arbetet samordnats av 
fil.dr Lena Moberg, och hon har också 
granskat och redigerat det slutliga ma-
nuskriptet. 

'pjekkert .s / lång, dubbelknäppt jacka 
av tjockt tyg 

pjokk s 1 parvel, liten pojke 
'pjolter s 4 grogg 
'pjoltre v 19 yard. grogga, dricka grogg 
1 pjusk s 1 liten stackare i sht i smeksamt 

el. heskyddande !i!!tal idl barn och djur 

2 pjusk s -et 1 hårlofs, tova 2 skräp, 
smörja 

3 pjusk a 43 rufsig; ovårdad; ynklig, 
sk ra l 

pjuske s' /9 rufsa [till], stöka till: - seg 
iii rufsa till sig 

'pjusket[eJ a 47(Näv. -ut) rufsig; 
ovårdad; ynklig, skral 

P-kort, p-kort s = parkering.s kort 
pla v pres. plar, pret. pla N = 3 pide 
1 plaif s 11 smäll, knall 
2 plaif interj pang 
'plaffe r 19 knalla, smälla; skjuta; - nec 

skj u ta 
'plagar s 4 N = plager 
1 'plage s 6 plåga, pina; besvär; dadog 

död och pina!; hver dag har nok med 
sin egen -. var dag har nog av sin egen 
plåga 

2 'plage v 19 plåga, pina; besvära, 
genera; va're -et av tannpine plågas av 
tandvärk; et -et ansiktsultrykk ett plågat 
ansiktsuttryck; kan jeg - deg med et 
spor.onål? får jag besvära dig med en 
fråga? 

'plager s 4 B plågare 
'plageånd s plågoande 
plagsom/-sam a 40/38 plågsam; 
besvärlig, irriterande 

1 pla'kat s 1 plakat, affisch, anslag; 
kungörelse; .vkuespillel ble tall av —en 
leal. pjäsen lades ned 

2 pla'kat 1 a 46 sätt, plakat, berusad Il 
adv fullständigt, totalt 

pla'katsøyle .s affischpelare 
1 plan s /1 plan, grundritning, karta 
2 plan, utkast, beräkning 

2 plan s /1 plan, yta; höjdläge; nivå; 
ligge i samme 	ligga i samma plan; 
snotepä hoyeste -. möte på högsta nivå 

3 plan a 38 plan, fiat, platt 
pla'net .s 11 planet 2 yard, huvud, 

skalle; panna; planet; /ä ett slag mich / 
—en få ett slag mitt i ansiktet 

'planke s 1 planka; den andre 
.sl//oppga ren var —n bild!, det andra 
uppsatsämnet var räddningsplankan 

'plankeadel s fbrr, om personer som 

kommit sig upp med hjälp av lyckosamma 

vi rkesspeku!a! ioner 

Till höger visa,s en spalt ur ordboken. 
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Möt nya sidor av svenska språket 
Håll jämna steg med språkforskningen 

Var med från början som prenumerant på 

SPRÅK OCH STIL 
Tidskrift för svensk språkforskning 

Språk och Stil utkommer med ett nummer per år och varje årgång omfattar 
ca 200 sidor. Första numret beräknas bli färdigt till sommaren. Det kostar 
150 kronor inkl. moms och porto. Du prenumererar enklast genom att 
posta den ifyllda kupongen eller ett brev med samma innhåll. Det går 
också bra att ringa eller faxa. Gör slag i saken redan i dag! Betalar gör Du 
med det inbetalningskort som skickas ut tillsammans med tidskriften. 

Språk och Stil utges av Adolf Noreen-sällskapet med anknytning till insti-
tutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Tidskriften vänder sig 
till språkforskare, svensklärare, studerande och alla andra med intresse för 
vårt språks byggnad, utveckling och användning. Den avlöser sin före-
gångare Nysvenska studier, som för 70 år sedan bytte namn från just - 
Språk och Stil. Därmed är cirkeln sluten och tillfället inne att också för-
söka vidga kretsen av läsare. Språk och Stil satsar på att bli ett livaktigt 
forum för aktuell forskning och vetenskaplig debatt om svenska språket. 

Vänta inte med att teckna abonnemang! Som introduktionsgåva får Du ett 
register över alla artiklar som under 90 år varit införda i gamla Språk och 
Stil/Nysvenska studier. Registervolymen skall enligt planerna föreligga 
mot slutet av året och distribueras då kostnadsfritt till Språk och Stils pre-
numeranter. 

Skickas till Swedish Science Press, Box 118, 751 04 UPPSALA. Tel. 018-36 5566. 

Jag anmäler mig som prenumerant på Språk och Stil från årgång 1 (ny följd), 1991. 
Jag betalar när jag fått inbetalningskort. 

Namn........................................................................................... 

Postadress...................................................................................... 

Du kan även faxa Din beställning till 018-36 52 77. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Språkmissbruk" 
En aktuell form av språkmissbruk är an-
vändningen av ordet myt. Jag lyssnar myc-
ket på radio och har konstaterat att före-
trädesvis journalister, som borde veta 
bättre, använder detta ord i tid och otid. 

Myt betyder enligt min med ordbäcker-
na samstämmiga uppfattning "gudasaga", 
"legend" eller liknande men kan också 
användas om en ideologiskt motiverad 
om- eller vantolkning av ett historiskt 
sammanhang, t.ex. den nazistiska myten 
om herrefolket. 

Idag används ordet myt oiri vilken lögn 
eller missuppfattning som helst. Jag hör 
det dagligen i olika sammanhang. Så fort 
en uppfattning påstås eller visas vara fel är 
det fråga om en myt. Varför inte använda 
ord som vanföreställning, missförstånd el-
ler lögn i stället för att urholka betydelsen 
av ordet myt? 

Modeord är kanske något typiskt 
svenskt. En tid säger man precis när man 
menar just det, javisst eller bara ja. Ett 
tecken på språklig lättja eller torftighet. 
Patentsvaret på patentfrågan "hur känns 
det?" att t.ex. hotas av arbetslöshet är: 
"Det känns för djävligt". Vad menas? 
frågar jag mig. Djävligt kan inte kallas 
modeord men ett torftigt och onyanserat 
uttryckssätt. 

En annan modefluga som nu grasserar 
är ordet typ som slarvigt slängs in i språket 
litet hur som helst. Senast hörde jag det 
för en kort stund sedan i järnaffären när 
försäljaren sa att "den kan användas typ i 
trädgården" om någon slags grill. Detta 
språkmissbruk hör jag dock sällan journa-
lister ägna sig åt - ännu. Jag hoppas det 
snart försvinner. 

Jag retar mig också på att det ständigt är 
upp till den ena eller den andra att göra 
något. Varför inte säga att det är X som 
bestämmer, Y som har ansvaret, Z som 
känner till saken eller att det är Q:s upp-
gift? 

Jag hörde också i radio att regeringen 
"halverat arbetsmarknadschefens krav" - 
en tillfällig blunder kanske, men likartade 
snedsägningar 	förekommer 	ideligen. 
Skärpning efterlyses. 

Nu får det vara nog, fast jag kan fortsät-
ta i evighet. 

Ingrid Kierkegaard, Stockholm 

Modeord 
Att vissa ord plötsligt blir populära eller 
kommer i svang som det hette förr är inte 
något speciellt för svenska förhållanden. 
Det framgår faktiskt också av några av de 
exempel som Ingrid Kierkegaard tar upp. 

Ordet myt 
Det är sant att ordet myt har genomgått en 
betydelseglidning på senare tid. Det an-
vänds ofta just om sådant som är lögn eller 
osanna rykten. 1 Språknämndens samling-
ar finns ett exempel från Dagens Nyheter 
1971: Den vanliga föreställningen att bilis-
men ekonomiskt gör rätt för sig gentemot 
samhället är alltså en myt. 

Men det verkar som om det inte är i 
Sverige som man ursprungligen började 
använda myt i den nya betydelsen. 1 sup-
plementet till den stora engelska ordboken 
"Oxford English Dictionary" anges i ett 
tillägg till artikeln myth att ordet i dagligt 
tal används om en osann utsaga eller ryk-
te. Där anförs också ett exempel från 1963 
ur en brittisk sociologitidskrift där det 

Språloård2/92 27 



framhålls att man i tidskriften inte använ-
der ordet på det vanliga sättet om en 
osann eller omöjlig utsaga. Av detta kan 
vi alltså dra slutsatsen att engelskans myth 
användes i denna betydelse redan på 1960-
talet. 

Det verkar inte alltför djärvt att tro att 
den svenska användningen av myt har in-
lånats från engelskan via ett fackspråk och 
sedan spritts i allmänspråket. 

Ordet typ 
Också ordet typ har blivit ett slags mode-
ord, i konstruktioner som Den nya bilfria 
gå gatan, typ Västerlånggatan (ur Språk-
nämndens Nyordbok; exemplet från Vi 
Bilägare 1962), dvs. i betydelsen "i stil 
med", "som". 

1 en artikel i Språkvård 1/1983 diskute-
rades uttrycket av Sölve Ohlander. Han 
konstaterade då bland annat att använd-
ningen hade ökat i tidningsspråket under 
slutet av 1960-talet och början av 1970-
talet. Det förekom faktiskt också i riks-
dagsdebatterna 1978/79. 

Upphovet till den nya användningen 
kan vara bruket i katalogtexter och liknan-
de, först av frasen av typen, därefter av typ 
och så med bara typ som i helikopter, typ 
H 53, som sedan har spritt sig till all-
mänspråket. 

Exakt samma konstruktion har jag inte 
kunnat belägga i engelskan, men i ameri-
kansk engelska har ordet type de senaste 
decennierna använts i nya konstruktioner, 
dels this type distance, dels Dutch-barn-
type buildings, och det senare skulle väl då 
på nysvenska motsvaras av byggnader typ 
holländsk lada. 

Det allra mest påfallande med denna 
nya konstruktion är dock att det handlar 
om ett substantiv som har börjat användas 
som preposition, vilket faktiskt är mycket 
ovanligt i vår nutida språkhistoria. Det 
finns urgamla paralleller, som preposi- 

tionen hos som utvecklats ur substantivet 
hus, men detta sker alltså ytterst sällan. 

Uttrycket upp till dig 
Uttrycket det är upp till dig är naturligtvis 
ett lån från engelskan (it's up to you), och 
det har enligt Språknämndens nyordsbok 
använts i svenskan åtminstone sedan 1958. 
Det förekommer också i danskan och i 
norskan. 

Om språkmissbruk 
Är det nu språkligt missbruk att säga pre-
ci.s i stället för javisst eller använda de nya 
uttrycl n myt och typ' Som i fråga om 
allting annat kan ett överdrivet bruk av ett 
enda uttryckssätt bli tröttsamt, och för 
dem som inte har anammat det nya bruket 
dessutom irriterande. Men varför skulle 
ordet precis vara ett tydligare tecken på 
språklig lättja och torftighet än uttrycket 
just det? 

Svordomar, slutligen, är naturligtvis 
inte rumsrena eller "bra språk" i all-
mängiltig mening. Men samtidigt är ju 
svordomarnas funktion just den att bryta 
igenom konventionerna och uttrycka, inte 
nyanserade tankar, men väl starka 
känslor. Sen är det ju klart att det finns ett 
slentrianmässigt svärande som, paradoxalt 
nog, kan uppfattas som ett hot mot just 
svordomarna. De förlorar i kraft. 

Våra åsikter om språkbruk 
Vi har alla åsikter om våra medmänni-
skors seder och språkbruk, vi reagerar 
starkt på det ena eller andra uttryckssät-
tet. Därför måste de som använder språ-
ket professionellt i tal eller skrift ta med 
den saken i beräkningen. Det går å andra 
sidan inte att anpassa sig till alla åsikter; 
då skulle man inte kunna säga eller skriva 
någonting. 

Margareta Westman 
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