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Margareta 	Bertil Molde 1919-1995 
Westman 

Bertil Molde, som var chef för Svenska språknämndens 
sekretariat 1961-1985, avled den 15 augusti 1995. 

Bertil Molde ägnade huvuddelen av sitt 
liv åt svenska språket, men hela tiden 
med en stark känsla för att vi svenskar är 
beroende av samspelet med det övriga 
Norden, inte minst i språkligt avseende. 

Redan 1945, innan andra världskriget 
var över, for Bertil Molde som lektor i 
svenska språket till Arhus universitet där 
han stannade i fem år. 1 Århus skrev han 
också sin doktorsavhandling om källorna 
till Christian III:s bibel, den danska mot-
svarigheten till Gustav Vasas bibel. Han 
disputerade och blev docent 1950 vid 
Stockholms högskola. 

Ordböcker kom att bli ett av Bertil 
Moldes huvudintressen. De närmaste sex 
åren efter återkomsten till hemlandet 
arbetade han som ordboksredaktör vid 
Sveriges största ordboksprojekt, Svenska 
Akademiens ordbok i Lund. Under den 
tiden blev han också huvudredaktör för 
"Illustrerad svensk ordbok", en utomor-
dentligt användbar ordbok, som kom ut i 
flera upplagor mellan 1955 och 1964 och 
som ännu är oumbärlig för nutida ordver-
kare av alla typer. Under sin tid som 
redaktionschef på bokförlaget Natur och 
Kultur utarbetade han på uppdrag av Det 
danske sprog- og litteraturselskab och av 
Nämnden för svensk språkvård under 
medverkan av Niels Ferlov "Dansk-
svensk ordbok", som kom ut 1958 och 
som alltjämt är standardverket på områ-
det. Efter en period som redaktionschef 
på NKI blev Bertil Molde 1961 utsedd 
till chef för Svenska språknämndens sek-
retariat. (Nämnden hette då ännu 
"Nämnden för svensk språkvård".) 

När Bertil Molde började på 
Språknämnden var han verkligen väl rus-
tad för uppgiften. Han hade en solid 
vetenskaplig grund, han hade verkat i 
nordiska sammanhang, han hade utarbe-
tat ordböcker, han hade skrivit språkspal-
ter och han hade arbetat med folkbild-
ning på olika sätt, bland annat som upp-
skattad föreläsare. 

Bertil Molde hade en väldig arbetska-
pacitet som kom språknämnden till godo. 
Den språkliga rådgivningen ökade i om-
fång. Utgivningen av skrifter fortsatte i 
höjd takt; i skriftserien utkom 45 nummer 
under Moldes tid. Han själv skrev t.ex. 
"1900-talssvenska" tillsammans med Carl 
Ivar Ståhle, och han redigerade bland allt 
annat tre antologier: "Studier i dagens 
svenska" 1971, "Språkvårdsstudier" 1974 
och "Tankar om språket" 1982. 

Efter några år på nämnden lyckades 
Bertil Molde utverka tillstånd av nämn-
dens styrelse att ge ut en tidskrift; styrel-
seledamöterna trodde knappast att den 
skulle kunna överleva mer än en kortare 
period. Men första numret kom ut 1965, 
tidskriften blev snabbt etablerad, och 
"Språkvård" är nu inne på sin 31:a 
årgång och har blivit en viktig länk mel-
lan språkvetenskapen och den intressera-
de allmänheten. 

Bertil Molde slutförde arbetet med 
"Svensk handordbok", han planerade och 
ledde den undersökning av nya ord i 
svenskan som var en parallell till mot-
svarande undersökningar i Danmark och 
Norge och som resulterade i "Nyord i 
svenskan från 40-tal till 80-tal" som kom 
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ut 1986. Vidare satte han i gång arbetet 
med en norsk-svensk ordbok, som blev 
klar och gavs ut under namnet "Norstedts 
norsk-svenska ordbok" 1992. Under hans 
tid utökades språknämndens sekretariat 
så att verksamheten kunde breddas och 
fördjupas. 

Bertil Molde var också verksam utåt. 
Han arbetade med att förenkla kansli-
språket (vi gav tillsammans ut "Offentlig 
svenska - en textbok") och han var en av 
dem som drev frågan om språkvård i 
kanslihuset därhän att man 1976 inrätta-
de en tjänst som språkexpert och året 
därpå ytterligare en. Han var också med 
om att grunda Sverige-finska språknämn-
den 1975, vars uppgift är att vårda och 
utveckla det finska språket i Sverige. 
Bertil Molde var mycket aktiv i sam-
arbetet med Finland, föreläste ofta där 
och medverkade i översättarkonferenser. 
Hans nordiska intresse ledde också till att 
han var pådrivande för att få Nordiska 
ministerrådet att inrätta ett nordiskt 
språksamarbetsorgan. År 1978 tillkom 
Nordiska språksekretariatet, där alla de 
nordiska språknämnderna är represente-
rade och vars ordförande han var till 
1987. Utöver det som nämnts här var 
Bertil Molde ledamot av mängder av 
kommittéer och utredningar. 

Bertil Molde som 
språkvårdare 
Bertil Molde var en orädd språkvårdare. 
Han insåg att även om språket är ett soci-
alt och konventionellt system till sin 
natur, så är det samtidigt en yttring av ett 
samhälle i ständigt fortgående föränd-
ring. Språket kan inte stå kvar på stran-
den och ropa när samhället seglar vidare. 
Men språket kan inte heller bara direkt 
anamma vad som helst. 

Denna insikt gjorde att Bertil Molde 
kunde ansättas från två håll: 

För de språkkonservativa kunde han 
framstå som den släpphänte språkförstå-
sigpåaren som tolererade alla möjliga 
språkfel som den officiella språkvården i 
stället borde gå till storms mot. - För de 
språkliberala kunde han framstå som den 
rigide försvararen av språknormer som 
bara var till för att göra livet svårt för 
vanligt hyggligt folk. Detta senare kan-
ske låter konstigt för dagens människor, 
men det fanns en tid då många med rent 
uppsåt faktiskt trodde att alla regler var 
av ondo. - Så är det ju inte och det stod 
naturligtvis klart för Bertil Molde. 

Den som uppriktigt sökte råd hjälpte 
han gärna, och ofta på så sätt att han gav 
den frågande underlag för att själv ta 
ställning mellan olika möjligheter. 

Genom många radioprogram och 
språkspalter - inte minst spalten i 
Svenska Dagbladet, där han 1977 efter-
trädde Erik Wellander, blev Bertil Molde 
välkänd för en stor publik. En del av 
hans svar på språkfrågor finns utgivna i 
boken "Svenska i dag" 1992. 1 sin samla-
de språkvårdsgärning har Bertil Molde 
gjort en viktig insats för att höja det all-
männa intresset för språket och få oss 
svenskar att förstå vilken tillgång det är 
att ha ett eget fullfjädrat språk som kan 
användas i alla syften och att inse hur 
märkligt språket faktiskt fungerar. 

Att arbeta tillsammans med Bertil 
Molde var givande. Han var mycket 
snabb och samtidigt mycket kunnig. Han 
hade lätt för att formulera sig och tungan 
var snabb, ibland lite för snabb. Å andra 
sidan kunde han också medge ett misstag 
eller ångra ett ord som hade visat sig 
sårande. Och han tålde mycket bra att 
lyssna på argument för en annan hållning 
än den han själv hade uttryckt. Han 

4 	Sj'k -d 3/95 



kunde därtill ändra sig om han blev över-
tygad om att en annan ståndpunkt egent-
ligen var riktigare. Oftast hade han ju rätt 
från början. Men oavsett vem som fick 
rätt var det alltid roligt och intressant att 
diskutera språkfrågor med Bertil Molde. 

Den möjligheten finns inte längre. Vi är 
många som saknar den. 

Den som vill hedra Bertil Moldes minne 
kan tänka på Svenska språknämndens jubi-
leumsfond, se nedan. 

Svenska språknämndens jubileumsfond 
Svenska språknämndens jubileumsfond har till ändamål att främja en insiktsfull vård 
av svenska språket. 

Sedan förra numret av tidskriften har det kommit in ytterligare bidrag till fonden. 
Vi tackar följande personer: 

Robert Palm och Folke P. Sandahi. 
Till minne av Per Henningsson, Uppsala, har bidrag skänkts av Christopher Hatt 

och Kikki Svensson. 
Till minne av Bertil Molde, Stockholm, har bidrag skänkts av Föreningen 

Auktoriserade Translatorer och av Solfrid Söderlind. 
Den som vill visa nämnden sin uppskattning kan göra det genom att lämna ett 

bidrag till fonden. 

Bankgiro 5839-6235 
Postgiro 8 65 02-2 
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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. 

"Rimbo Leisure Center" 
Apropå notisen i Språkvård 2/1995 om 
att fritidskläder enligt en annons skall 
kallas för "leisure". 

Vad sägs då om detta? 1 Rimbo, mitt i 
Uppland, i den urgamla kulturbygden 
med gravfält och runstenar finns i det 
f.d. stationssamhället sedan några år en 
byggnad med bland annat badinrättning. 
Den har döpts till och skyltas som 
"Rimbo Leisure Center". Smaka på sam-
mansättningen med det mycket gamla 
ortnamnet! Skall man skratta eller gråta? 
Personligen tycker jag att de ansvariga 
borde bindas vid skampåle utanför bygg-
naden. 

Rudolf Sundgren, Stockholm 

Mer om ufo 
Det är många insändare som vill kom-
mentera Tomas Wennströms tal om att 
identifiera ett oidentifierat flygande före-
mål i Språkvård 2/95. Den följande ger 
en god sammanfattning av synpunkterna. 

Begreppssammanblandning 
Tomas Wennström hävdar att om det 
finns ufon, så finns de inte, eftersom det 
skulle innebära en språklig motsägelse. 
Jag vill påstå att det förhåller sig precis 
tvärtom! Insändarskribenten använder 
ordet identifierar på ett ställe i sin ar-
gumentation där det hellre borde stått 
konstaterar förekomsten av något. Denna 
distinktion är viktig att tänka på. Be-
greppet ufo (Unidentified Flying Object) 

utesluter inte, per definition, att vi har 
möjlighet att konstatera dess existens, 
men innebär att vi inte känner de egen-
skaper vi lägger i den gängse betydelsen 
av identitet, dvs, färg, form, storlek, 
ursprung, destination etc. 

För att tydliggöra mitt argument vill 
jag citera ett klassiskt logiskt felslut: 
"Fursten är en räv. Rävar har fyra ben. 
Alltså har fursten fyra ben." Felslutet 
beror på en otillåten sammanblandning 
av furstens yttre egenskaper och hans 
mänskliga identitet. Jag anser således att 
en dylik begreppssammanblandning skett 
i frågan om ufots vara eller icke vara. 

För lärdom och utveckling mottages 
synpunkter med största tacksamhet. 

Jonas Andersson, Lövån ger 

Mer om avstavning 
Också i avstavningsfrågan har det kom-
mit flera brev. 

Jag läste med intresse Åke Rullgårds 
insändare i Språkvård 2/1995. Man ser i 
exemplen varför hans förslag om avskaf-
fad avstavning inte kommer att slå ige-
nom: Oavsett om man tycker det är fult 
eller vackert så går det åt mycket mer 
papper - väldigt mycket mer om det är 
en komplicerad text med många långa 
ord! Avstavning i moderna trycksam-
manhang kanske är en pappersekono-
misk fråga? 

Jag har svårt att se att det är lättare att 
läsa ojämna vänstermarginaler. Det är 
ganska vanligt i pressen, fast med av- 
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stavning, förstås, och med alla felen 
också. 

Svenska Dagbladet har fått sina tryck-
fel specialstuderade, intressant läsning 
som visade att nästan alla de tryckfel 
som fanns i den slutligt korrekturlästa 
texten var just avstavningsfel som upp-
stått under rättandets gång. 

Dagens Nyheter är lika full av fel som 
någonsin. Artikeln "Rånaren fick hjälp" 
14/7 1995 är ett exempel på den inte allt-
för sällsynta sort där felen tar över helt: 
Redan vid to-tomatcentral i ingressen 
falnar intresset för det rånförsök som 
beskrivs. Inte blir det bättre när man 
kommer in i texten och finner toto-mat-
huset två gånger. 

Med avstavningar som strid-sutrustad, 
pistols-kottet och tillfö-rordnad blir för-
störelsen av texten komplett. 

Åsa Moberg, Lima 

Kommentar 
Den undersökning av Svenska Dag-

bladet som nämns i insändaren har 
utförts av Gabriella Sandström och heter 
"Från manus till tryck" 1994. Vi räknar 
med att senare kunna publicera en korta-
re version i Språkvård. 

Med skammens rodnad erkänner vi att 
det i förra numret av Språkvård slank in 
just en sådan avstavning som Åsa 
Moberg jagar; på s. 18, sp. 2 stod magne-
tremsa. Vi tackar Arnold J. Ahlbäck för 
påpekandet och beklagar missen. 

Red. 

Avstavning behövs! 
När jag läste Åke Rullgårds insändare, 
"Är avstavning månne en anakronism?" 
(vilket betyder 'något otidsenligt'), blev 
jag verkligen upprörd. 

Jag klassade omedelbart Åke Rullgård 
i facket "datakunnig ingenjör, ej särskilt  

språkkunnig". Bland sekreterare brukar 
Åkes sätt att skriva tyda på att man helt 
överlämnat sig åt datorn och inte bryr sig 
ett dugg om det estetiska, kanske också 
att man inte är så språkkunnig och har 
svårt med avstavning. 

1 början av insändaren skriver Åke: 
"fasansfulla avstavningar, speciellt då 
man överlåtit avstavningsansvaret till 
datorer". Vem överlåter avstavningsan-
svaret till en dator? Inte en sekreterare i 
alla fall (och med sekreterare menar jag 
en person som är i det närmaste perfekt, 
när det gäller svenska språket, och som 
behärskar ytterligare minst ett, oftast två 
eller flera språk). 

Jag arbetar för närvarande med ordbe-
handlingsprogrammet Word Perfect och 
där använder jag "Avstavning på" under 
Format. Detta fungerar mycket bra. 
Högerkanten blir ganska jänm, helt jämn 
som en tidningsspalt vill man ju inte ha 
den men så jämn som möjligt, och datorn 
klarar för det mesta av en vettig avstav-
ning. Någon gång frågar den hur den 
skall avstava, och man visar då hur man 
vill ha det. Detta moment tar endast ett 
par sekunder. 

Alltså: Högermarginalen skall inte 
vara helt rak som i en tidningsspalt men 
absolut inte så taggig som Åke Rullgård 
vill - för att slippa tänka på avstavning. 
Det ser både fult och oroligt ut utan 
avstavning! 

Vidare skriver Åke att frånvaron av 
avstavning bidrar till bättre läsbarhet 
genom att ordbilderna förblir hela! Man 
får väl ändå förmoda att den som läser en 
text, producerad med datorer på ett kon-
tor, har någon läsvana och är äldre än tio 
år! 

Längre ner i insändaren står det: 
"dagens typografiska skönhetsideal som 
kräver raka höger- och vänstermargina- 
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ler". Sådana skönhetsideal finns inte! Än 
en gång, Åke, håll isär tidningstext och 
annan text! Endast i tidningar, broschyrer 
och dylik text skall man använda rak 
högermarginal! 

"Att försöka utveckla datorprogram 
med 'intelligens' nog att bilda 'korrekta' 
avstavningar verkar vara en meningslös 
satsning", skriver Åke vidare. Jag påstår 
alltså att Word Perfects avstavning i det 
närmaste är perfekt, och lite måste man 
väl anstränga sig för att få fram en både 
lättläst och vacker text! Likaväl som 
ingenjörer har regler och normer för tek-
niska data, så har vi sekreterare regler för 
hur texter skall skrivas och se ut. Re-
spektera detta! 

Avslutningsvis skriver Rullgård om en 
rationaliseringsguru som tydligen yttrat: 
"Det finns inget så meningslöst som att 
på ett professionellt sätt utföra ett arbete 
som inte behöver utföras alls". Det ligger 
nog mycket sanning i detta yttrande, men 
min åsikt, som säkert delas av många 
sekreterare, är att om en text skrivs för 
att läsas, så skall inte bara innehållet vara 
av kvalitet utan även utformningen: upp-
ställning, radlängd, längd på stycken 
m.m. 

Till slut vill jag bara utbrista: Måtte 
inte Rullgårds sätt att skriva sprida sig 
bland professionella textbehandlare! 

Christina Olsson, Västerås 

Svar: 
Tack för brevet. Det är mycket stimule-
rande med reaktioner från läsare. 

Det kan tyckas som om vi inte är spe-
ciellt överens i avstavningsfrågor, och 
dessbättre är det inte heller nödvändigt. 
Men vår oenighet är kanske inte så stor 
när allt kommer omkring. Du tycker ju 
också att man kan tillåta sig att ha ojämn 
högermarginal, och då är mitt förslag att  

man slutar med avstavningar helt och får 
alla fördelar detta innebär, bl.a. att läs-
barheten förbättras och att granskning av 
resultatet av en datorstyrd avstavning ej 
behövs, man sparar tid. 

Du frågar dig: "Vem överlåter avstav-
ningsansvaret till en dator?" Det finns 
tydligen många som gör så eftersom vi 
alltför ofta ser löjliga och vilseledande 
avstavningar i olika tryckalster. 

Jag håller helt med om din åsikt: "så 
skall inte bara innehållet vara av kvalitet 
utan också utformningen". Hit hör läs-
barhetsfrågorna som påverkas av hur tex-
ten ställs upp. För att uppnå god läsbar-
het och tydlighet föreslår jag att man 
undviker avstavningar, vilket i sig ger 
förbättrad läsbarhet, och använder den 
tid som sparas genom att datoravstav-
ningar ej behöver kontrolleras till att 
arrangera texten så, att t.ex. titlar på refe-
rerade skrifter, artikelnummer, namn på 
personer, citat och liknande samman-
hängande begrepp inte bryts mellan två 
rader. 

Till sist ett litet klarläggande: Jag 
vågar påstå att jag inte hör till facket 
"datakunnig ingenjör, ej särskilt språk-
kunnig" och jag vågar också påstå att jag 
är rätt så kunnig i både svenska och 
andra språk. Jag strävar efter att inte låta 
mig styras av datorfunktioner, men efter-
som jag kan rätt mycket om datateknik 
också, försöker jag utnyttja de fördelar 
som denna teknik kan erbjuda. Text utan 
avstavningar är en! 

Åke Rullgård 

Otroligt 
Allt levande ändras som bekant. Det 
födes, växer, ändras, avtager och dör. 
Detsamma gäller givetvis språket, vilket 
ju också är levande. Om man som jag 
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fått leva rätt länge och dessutom under 
hela sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt 
att söka uttrycka sig på god svenska 
synes dock den nuvarande utvecklingen 
både alltför snabb och därtill skrämman-
de. Till betydande del tror jag att detta 
beror på klen eller vacklande kunskap 
om svenska språket, ej minst hos journa-
lister. Det behövs bara att någon kommer 
med en självkonstruerad "nyhet" på det 
språkliga området, hur tokig den än är, så 
följer alla efter. Motståndet från ansvari-
ga språkvårdare synes mig klent. Ofta 
heter det att nymodigheten måste god-
tagas eftersom den är så allmänt brukad. 

Jag tänkte nu inte taga upp den förfär-
liga svengelskan. 1 stället är det en liten 
fundering över ett enda, alldeles äkta 
svenskt ord. Vart har ordet otrolig tagit 
vägen? Det synes mig ha dött under lop-
pet av endast några år. Någon tyckte det 
lät trevligt att skriva osannolik. Därför 
heter det nu allmänt osannolikt vacker, 
osannolikt grym eller varför inte osanno-
likt unik. Även om de båda orden otrolig 
och osannolik ej sällan helt sammanfaller 
till betydelsen, känner jag dock en bety-
dande nyansskillnad. Detta kan kanske 
bäst illustreras med följande exempel: 
"Det är otroligt hur okunniga många 
journalister är men det synes osannolikt 
att de kommer att förbättras." 

Kunde man ej få hoppas på ett åter-
upplivande av ordet otrolig? 

Lars Ålund, Göteborg 

Okunskap och okunnighet 
"Politikers okunskap fick lektor att ta 
parti" löd en tidningsrubrik för en tid 
sedan. Många undrar nog i likhet med 
mig varför det nästan alltid heter okun-
skap och inte okunnighet nuförtiden. Ar 
det bara fråga om en verbal modenyck 
och i så fall inte mycket att fundera över? 
Jag tror att valet av ord också kan ges en 
något intressantare förklaring. 

De flesta uppfattar nog okunskap som 
ett mildare uttryck än okunnighet. 
Okunskap kan man råda bot på genom att 
förbättra sina kunskaper. Okunnighet är 
en mera djupgående brist. Den är inte 
lika lätt avhjälpt och mera moraliskt 
klandervärd än okunskap. Med avseende 
på inlärda färdigheter är under sådana 
omständigheter okunnighet det mest 
adekvata ordet. Så bör t.ex. den som 
behärskar ett språk dåligt hellre beskyllas 
för okunnighet än för okunskap. 
Eftersom det inte finns något adjektiv 
som direkt motsvarar okunskap måste 
okunnig användas också om den som 
visar okunskap. 

Beteckningar som alkoholskadad för 
fyllerist och t.ex. beskrivningen av en 
besvärlig bråkmakare som störd åter-
speglar en human och förstående män-
niskosyn. Om min uppfattning är riktig 
skulle användningen av okunskap i stäl-
let för okunnighet bero inte enbart på att 
okunskap känns nytt och fräscht utan 
också på att ordet är i någon man över-
slätande, alldeles som alkoholskadad och 
störd är det i hög grad. 

Sven Pihlström 
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Mona Blåslö Förlagens redigering av 
bokmanus 
Förlagsredaktörer arbetar enligt stilistiska principer. Om en 
språklig konstruktion avviker från standardnormen kan den 
accepteras om den ger en stilistisk effekt. Det visar en 
undersökning som språkkonsulten Mona Blåsjö gjort på 
Norstedts förlag. 

En yrkesgrupp som dagligen arbetar med 
svenska språket är förlagsredaktörerna, 
som redigerar bokmanus innan de går i 
tryck. På så sätt påverkar de det språk 
som många människor läser. 

Vilken språknorm följer då förlagsre-
daktörer i dag? Tar de på sig en konser-
verande roll och ändrar alla sån till 
sådan? Eller är de mer flexibla och släp-
per igenom avvikelser från normen, t.ex. 
särskrivning av ord? 

För att få svar på sådana här frågor 
gjorde jag hösten 1994 en undersökning 
på Norstedts förlag. En grupp förlagsre-
daktörer (sex personer) deltog med inter-
vjuer, prov på autentiskt redigeringsarbe-
te och ett test i redigering av olika sorters 
text. Undersökningen omfattade både 
skönlitteratur och facklitteratur, både 
översättning och svenska originalmanus. 

Arbetsmetoder 
Undersökningen tog sin början i intervju-
er med redaktörerna. De fick berätta om 
hur de arbetar och hur de se på språk och 
stil i manusen. 

Inkomna manus läses i allmänhet först 
av en förläggare, som för övergripande 
diskussioner med författaren om eventu-
ella större omarbetningar. När redaktören 
får manuset är det alltså i princip färdigt 
och antaget, men ska detalj granskas. Det  

innebär att redaktören ser över språkrik-
tighet och stilistisk nivå samt kontrolle-
rar fakta, logik och konsekvens. Men 
eftersom en del redaktörer har förläggar-
uppgifter parallellt, händer det att de 
även har hand om mer övergripande frå-
gor. De ansvarar dessutom för bokom-
slag, titel och underlag för lansering av 
boken. 

Man brukar först föra in ändringsför-
slag i ett pappersmanus med penna, trots 
att de flesta manus i dag levereras på dis-
kett. Orsaken är bl.a. att författaren tyd-
ligt ska kunna se vad som föreslås och ta 
ställning till detta. Förlaget får nämligen 
inte ändra något utan författarens god-
kännande. Detsamma gäller för översätt-
ningar. 1 praktiken går det ofta till så att 
författaren eller översättaren själv i sitt 
datormanus för in de ändringar han eller 
hon går med på. 

1 intervjuerna framkom att de allra 
flesta ändringsförslag godkänns utan dis-
kussion, och att de diskussioner som 
förekommer oftast är stimulerande och 
kreativa. Detta bekräftades också av 
intervjuer jag gjorde med författare och 
översättare. 

Några definitioner av arbetet var: "att 
hjälpa författaren att säga det han egent-
ligen menar", "att slipa på stilen", "att 
hjälpa författaren att förmedla sin stil". 
Det handlar inte om att kriarätta, utan 
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man vill anpassa redigeringen till stil-
nivån. Språkriktighet är inte ett själv-
ändamål, men den gör texten mer lättill-
gänglig för läsaren. Redaktörens roll kan 
vara att dämpa en författares avvikelser 
från standardspråket, så att de hamnar på 
en nivå som är gripbar. Flera nämnde 
också att de ser mer tolerant på avvikel-
ser i återgivet talspråk. 

Vad ändras? 
En uppfattning om vad som brukar 
ändras i manusen kan man få av den del 
av undersökningen som gällde autentiska 
manus. Redaktörerna lånade ut sex olika 
manus (två svenska romaner, tre översat-
ta romaner och en översatt faktabok) 
med ändringsförslag införda med penna. 
Ur dessa tog jag stickprov (ca 20 000 
nedslag eller tio sidor) och kategorisera-
de ändringsförslagen. 

Andel ändringar på olika nivåer i 
autentiska manus, i procent 
Helhetsnivå 2,5 
Meningsindelning 3 
Syntax 35 
Lexikal nivå 31,5 

Ordval 19 
Morfologi 8 
Stilbrott 3 
Sär/hopskrivning 0,5 
Stavning 1 

Interpunktion, 
förkortningar m.m. 21 

Kommatering 17 
Versallgemen, sifferuttryck 2 
Förkortning 0 
Andra tecken 2 

Övrigt (innehåll) 7 

På helhetsnivån finns genomgripande sti-
listiska och grafiska ändringar; här har 

jag endast gjort en markering per manus 
oavsett hur många ändringar det innebu-
rit (om t.ex. anföringstekniken ändrats 
genomgående har det inte räknats för 
varje ändring). Meningsindelning inne-
bär att redaktören delat upp långa 
meningar i kortare eller fört samman 
flera korta i en längre. Ändringar inom 
meningen - konstruktioner, prepositions-
val, syftningar, kongruens etc. - finns på 
syntaxnivå. På lexikal nivå kan man se 
underkategorier i tabellen. Morfologi står 
för böjningsfel, men främst för val av 
ordform som nån eller någon. Stilbrott 
innebär att ett enstaka ord har avvikit 
från stilnivån. Även på interpunktionsni-
vån finns underkategorier, bl.a. kan man 
se att kommatering står för en stor del av 
ändringarna. Kategorin Övrigt består av 
förtydliganden, ändringar av faktauppgif-
ter och strykningar som inte kan ha 
betingats av språkliga eller stilistiska 
skäl. 

Stilistisk redigering 
1 de autentiska manusen fanns bland 
ändringsfo•rslagen en mängd val mellan 
uttrycksformer, t.ex. morfologiska val 
som mellan sådan och sån eller ordval 
som mellan ty och för. Ett sådant val 
mellan uttrycksformer kan ge en stilistisk 
effekt. 

Min hypotes var att förlagsredaktörer 
har en gedigen stilkänsla, som ligger till 
grund för ändringsförslagen, och den 
hypotesen bekräftades. De rättar inte ore-
flekterat alla avvikelser från gängse 
språknorm till en och samma form, utan 
kan se författarens medvetna val av 
uttrycksform och därmed acceptera en 
del avvikelser. 

Men man hjälper alltså också till att 
"slipa på stilen": när redaktören tycker 
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att författaren avvikit från stilnivån före-
slår hon eller han en annan form som 
stämmer bättre. 1 ett manus med genom-
gående vardaglig, talspråksnära stil änd-
rades t.ex. faller till ramlar och personer 
till människor. Några ord med en aning 
för hög, mer skriftspråklig stilnivå ändra-
des alltså till en lägre. 1 samma text fanns 
många ju, av vilka några ströks, och ord-
formen vårat, som justerades "upp" till 
standardformen. Redaktören hade alltså 
slipat bort stilistiska ojämnheter som 
stretade åt olika håll och åstadkommit en 
jämnare stil. 

Talspråklighet 
Redaktörerna deltog också i ett test som 
jag sammanställt dels för att kunna se 
hur pass gemensamma redigeringsprinci-
per de följde, dels för att kunna undersö-
ka hur de såg på vissa språkliga företeel-
ser i olika sorters text. Testet bestod av 
fyra korta texter med många språkliga 
brister. Det var två skönlitterära texter 
och två faktatexter, en av vardera en 
översättning. Jag försökte också få en sti-
listisk spridning på texterna. 

En av sakerna jag kunde undersöka i 
testet var hur talspråkliga fenomen 
behandlades i textens olika delar. 1 skön-
litteratur finns det t.ex. ofta en högre 
grad av talspråklighet i anföringen (det 
återgivna talet) än i relationen (den berät-
tande och beskrivande delen av texten). 
Jag undersökte därför om redaktörerna 
redigerade anföringen på annat sätt än 
relationen. 1 testet fanns t.ex. både rela-
tion och anföring med huvudsatsordföljd 
i bisats (t.ex. Hon sade att hon skulle inte 
skriva). Samtliga försökspersoner hade 
ändrat till bisatsordföljd i relationen, 
medan ungefär hälften hade låtit huvud-
satsordfölj den blir kvar i anföringen. 

Orsaken bör vara att konstruktionen är 
vanlig i talspråk. 

Även konstruktionen vi kommer skicka 
och ordformen dom accepterades i anfö-
ring av några, som inte accepterade detta 
i relation. Här fanns också fall av dubble-
rat adverbiellt led, s.k. prat-så, som tole-
rerades av fler i anföring än i relation. 
Sådana här skillnader i redigeringarna 
tyder på tolerans och stilkänsla hos 
redaktörerna. 

Förstärkning av stil 
Ett annat bevis för redaktörernas stil-
känsla är hur de kan förstärka en stil i en 
text. Som exempel kan vi ta ett fall av 
det man brukar kalla nominal stil, i mot-
sats till verbal stil. En verbal text består 
av många verb, pronomen och adverb 
medan en nominal text har en övervikt 
av substantiv, prepositioner och particip. 
1 den nominala stilen motsvaras ofta 
verbuttryck av substantiv: att förhandla 
blir förhandling och att stämma överens 
blir överensstämmelse. 

1 testet ingick en nominalt präglad 
facktext, som en del gjorde ännu mer 
nominal: 

Original: 
Genom att hänvisa till att man tidigare frå-
gat personalen hur man kan bli bättre och 
genom att tolka vad personalen vill ha, för-
medlas ett intryck av att omorganisationen 
följer av eller är väl i samkiang med dessa 
uppfattningar och önskemål. 

Ändringsförslag: 
Genom att hänvisa till att man tidigare har 
frågat personalen angående förbättringar 
och genom att tolka personalens önskemål, 
ger man ett intryck av att omorganisationen 
är en följd  av eller står i samklang med 
dessa uppfattningar och önskemål. (under- 
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strykningar = former som ger ökad nomi- 3-5 ändrade 
nalisering) 	 på helhetsnivå: 

Även om det låg andra ambitioner 
bakom en sådan här ändring - troligen 
att förtydliga och ta bort ett brott mot 
subjektsregeln - kan man se detta som 
exempel på hur redaktörerna "slipar på 
stilen", gör den mer konsekvent. 

1 översikten nedan framgår dels hur 
man ändrat i anföring respektive relation, 
dels hur stor överensstämmelsen varit 
mellan olika försökspersoners ändringar. 

Antal personer (av totalt 6) som 
ändrat olika språkdrag i testet 
Alla ändrade 

på syntaxnivå: dubbelt supinum: 
kunnat kommit 

kommer att utan att (i 
relation) 

dubbel bestämd form 
framför nödvändig 
som-sats: de för- 
packningarna som 

före som subjunktion: 
före hon började 

huvudsatsordföljd i 
bisats efter anfö- 
ringsverb (i rela- 
tion): sagt att hon 
känner inte det 

tempusfel 
till de som 

på ordnivå: neka att> vägra 
även fast 
vaktmästarn > vakt- 

mästa ren 
lär skall> ska 
särskrivning 
felstavning 

på interpunk- 
tionsnivå: satskommatering 

förkortningen tex 

på syntaxnivå 

på ordnivå: 

på interpunk- 
tionsnivå: 

1-2 ändrade 
på helhetsnivå: 

på ordnivå: 

text utan indrag vid 
nytt stycke 

till mer idiomatisk 
syntax 

kommer att utan att 
(i anföring) 

huvudsatsordföljd i 
bisats efter anfö-
ringsverb (i anfö-
ring) 

dubblerat adverbiellt 
led: när det ... så 

satsfläta efter som (i 
anföring): vårdnads-
bidra get som jag 
var sjuk när riksdan 
tog 

brott mot subjektsre-
geln 

dom som objekt 
(i relation) 

inkonsekventa ordfor-
mer 

vissa stilbrott 

inkonsekvent citattek-
nik 

stadshuset med litet s 

till styckeindelning i 
texter som nästan 
saknade sådan 

vissa modeord 
inkonsekvens 

sa— sade och 
nåt - något 

ej i språkligt experi-
mentell resp. skrift-
språklig text 

de/dem till dom i 
anföring 
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på inteipunk 
tionsnivå: 	till komma mellan 

samordnade huvud-
satser 

sifferuttryck till 
utskrivna tal 

Ingen ändrade 
på ordnivå: 	sen > sedan 

sammansättningsfor-
men media- 

Redigeringsprinciper 
En sak man kan se av sammanställningen 
är att enigheten är stor om ändringar på 
syntaxnivå. Sådana ändringar finns näm-
ligen bara bland dem som utförts av 
minst hälften. Framför allt på de högre 
språkliga nivåerna - övergripande stilfrå-
gor och syntax - var arbetssättet lika 
mellan olika personer. Även om de indi-
viduella lösningarna i testet givetvis skil-
de sig åt, kunde man ändå se liknande 
principer och ambitioner bakom dem - 
mycket just sådant som ger en stilistiskt 
enhetlig text. Men på de lägre språkliga 
nivåerna gick principerna ibland isär. En 
del vill t.ex. ha sifferuttryck och förkort-
ningar utskrivna som ord, medan andra 
behåller den kortare formen. Principerna 
för förkortningar - med eller utan punkt 
- skiljer sig något. Ofta låter man förfat-
tarens egen princip gälla och ändrar bara 
inkonsekvenser. 

Men de här avvikelserna ligger alltså 
på detaljnivå och har mycket lite med sti-
listisk nivå att göra. Jag ser heller ingen 
anledning till att man skulle ställa samma 
krav på konsekventa skrivregler i hela  

produktionen från ett stort bokförlag som 
i alla texter från exempelvis en myndig-
het. 

Ofta kan man alltså se ett stilistiskt val 
bakom redigeringen. Men när den stilis-
tiska principen inte är avgörande handlar 
det om: 

språkriktighet - rena språkfel som 
tempusfel och kongruensfel 
konsekvens - t.ex. valet mellan i dag 
och idag 
i vissa fall rytm - i skönlitteratur kan 
rytmen få avgöra valet mellan en- och 
tvåstavig form som nåt eller något. 

Sammanfattning 
Förlagsredaktörerna påverkar alltså språ-
ket i våra böcker. Men baseras redige-
ringen på en konserverande eller en flex-
ibel normuppfattning? Man kan förstås, 
även efter att man tagit del av den här 
undersökningen, svara olika på de frågor 
jag ställde i inledningen, eftersom norm-
frågor handlar så mycket om just uppfatt-
ning och individuella ståndpunkter. Jag 
skulle vilja svara så här: 

Basen i redigeringsarbetet är en gängse 
språknorm. De flesta språkfel, otydlighe-
ter och osnyggheter redigeras bort i 
redaktörernas noggranna granskning. 1 så 
måtto är deras redigering alltså konserve-
rande. Men när en avvikelse från språk-
normen ger en medveten stilistisk effekt - 
t.ex. att markera talspråklig nivå - får den 
ofta stå kvar. När redaktörerna står inför 
valet att slå vakt om den generella språk-
normen eller att följa den speciella stilni-
vån, väljer de snarare stilnivån. 1 så måtto 
är redigeringen flexibel eller tolerant. 
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Arne Olofsson Svensk atlet nu 
internationaliserad 
VM i friidrott i Göteborg 1995 var ett avgörande slutsteg för 
en betydelseutvidgning av ordet atlet, anser Arne Olofsson, 
docent och universitetslektor i engelska vid Göteborgs uni-
versitet. 

1 Göteborgs-Posten 6/7 1995 stod följan-
de: "Under VM i friidrott i Göteborg 
kommer 2500 atleter att vräka i sig cirka 
sju ton mat per dag." Några veckor tidi-
gare hade en helsidesannons för Café 
Opera beskrivit hur besökarna skulle 
kunna sitta på serveringen och se atleter-
na anlända. 

En till åren någorlunda mogen läsare 
ser för sin inre syn hur tusentals kraft-
karlar i stil med cirkusartisten Starke 
Adolf i Pippi Långstrump vräker i sig 
mat respektive kommer till uteservering-
en. Emellertid tvingar VM-kontexten den 
äldre läsaren fram till en annan tolkning, 
som ungdomar jag konsulterat inte tycks 
ha lika stora svårigheter med, nämligen 
att atlet här står för friidrottare. Denna 
användning har figurerat i medierna i 
samband med VM 1995, och den fick en 
sorts officiell sanktion vid invigningen, 
då den svenske speakern, med miljoner 
svenska åhörare via TV, hälsade atleter, 
gäster och publik välkomna. 

Marken har beretts länge för denna 
betydelseförändring genom att översätta-
re av engelska och amerikanska TV-seri-
er ofta mekaniskt återger adjektivet 
athietic med at/etisk i sammanhang där 
betydelsen uppenbart inte är 'muskulös 
och stark' utan 'gymnastisk', 'spänstig'. 
Möjligen skulle översättarna kunna för-
svara sig med att det finns en gråzon 
kring betydelsen 'vältränad', men sub- 

stantivet athiete är en väletablerad "false 
friend" (listad redan 1933 av Einar 
Ekblom i "Skenbar och verklig betydelse 
i engelskan" och kvar i alla senare uppla-
gor). 

Som jag redan antytt, betraktar jag 
betydelseutvidgningen av atlet som kopi-
erad på engelskans användning av ath/e-
te. Franskan och tyskan har i huvudsak 
samma språkbruk som engelskan här, 
men deras inflytande som sportspråk 
måste anses vara marginellt i jämförelse 
med engelskans. Situationen i engelskan 
kan beskrivas med citat ur två ganska 
stora moderna ordböcker för amerikanskt 
respektive (huvudsakligen) brittiskt 
språkbruk. Som synes råder det en viss 
skillnad mellan amerikansk och brittisk 
engelska. 

Random House Webster's College 
Dictionary: athtete a person trained or gif-
ted in exercises or contests involving phy-
sical agility, coordination, stamina or 
strength. 
Collins English Dictionary: athlete 1. a 
person trained to compete in sports or exer-
cises involving physical strength, speed, or 
endurance. 2. a person who has a natural 
aptitude for physical activities. 3. Chiefly 
Brit. a competitor in track and field events. 

Ordet atlet är lånat från grekiskan och 
utgör en avledning av ordet för tävlings-
kamp, ath/on. (Detta ath/on finns i engel- 
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skan i beteckningarna på olika kombina-
tionsgrenar: biathion, triathion etc.) 1 
svenskan har atlet alltsedan 1700-talet 
förekommit som antikvetenskaplig ter-
minus technicus för alla typer av deltaga-
re i antikens tävlingsspel (löpare, hoppa-
re, kastare etc.), men i icke teknisk an-
vändning har ordet sedan länge varit be-
gränsat till betydelserna 'stark man', 
tyngdlyftare', 'brottare'. SAOB : s äldsta 

belägg för de betydelserna är från 1897 
och definitionen är "i vissa fysiska styr-
keprof (brottning, lyftande af tunga vik-
ter mm.) speciellt tränad person, isht 
sådan som uppträder inför offentlighe-
ten". Det kan i sammanhanget noteras att 
det fullständiga namnet på den anrika 
idrottsföreningen GAlS, numera mest 
känd som fotbollslag, är Göteborgs Atlet-
och Idrottssällskap (lägg märke till och - 
atletik och idrott var alltså olika saker när 
föreningen grundades 1894, och det ena 
ingick inte i det andra). Vidare hette nuva-
rande Svenska tyngdlyftningsförbundet 
vid sitt grundande 1909 Atletikförbundet. 

Det märkliga är kanske egentligen att 
svenskan har kunnat behålla den in-
skränkta betydelsen så länge. Med viss 
tvekan vill jag peka på en faktor som 
möjligen kan ha spelat in. Bland de få 
ord i svenskan som börjar på ati- åter-
finns Atlas och det därav bildade atlant. 
Atlas var i den grekiska mytologin en 
titan som hade fått till straff att bära hela 
himlavalvet på sina skuldror, och en 
atlant är ett arkitekturelement som består 
av en muskulös mansstaty som på 
huvud/armar/axlar bär upp ett valv eller 
ett bjälklag (finns på Strandvägen i 

Stockholm och på Avenyn i Göteborg, 
för att ta ett par kända storstadsexempel). 
Man kan tänka sig en koppling mellan 
atlet och atlant i svenskan - men inte i 
engelskan, som har en växling mellan 
ath- och at-, som även slår igenom i utta-
let. (Även tyskan och franskan har th för 
att återge grekiskans bokstav theta, men 
där märks ingen uttalsskillnad.) 

Det finns knappast någon anledning 
att motarbeta den här betydelseutvidg-
ningen. Dels utgör den en återgång till 
den ursprungliga betydelsen, dels har 
behovet av en beteckning för kraftkarlar 
på cirkus minskat i nutiden. Dessutom 
gör den svenskan mera internationell. 
Det behöver t.ex. inte längre väcka 
samma förvåning hos oss att Atlético 
Madrid inte sysslar med tyngdlyftning 
utan med annan idrottsverksamhet, före-
trädesvis fotboll. 

Gösta Bergman noterar i sin bok "Nya 
ord med historia" (Prisma 1981) under 
ordet atlet att det 1859 sades om Per 
Henrik Ling, den svenska gymnastikens 
fader, att han "var i sin ungdom en athlet 
i styrka och vighet". Bergman säger 
sedan som avslutning på artikeln: "Ling i 
all ära, men i våra dagar skulle han kan-
ske inte ha bedömts som atlet, om man 
med det främst tänker på brottare och 
tyngdlyftare med svällande muskler". 1 
de "våra dagar" som råder efter mitten av 
1990-talet tycks det emellertid vara få 
som höjer på ögonbrynen när de hör att 
en idrottare kallas atlet. Nu väntar vi bara 
på att ordböcker över svenska språket 
ska registrera nyheten. Hittills tycks 
ingen ha hunnit göra det. 
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Gunnar 	Frisbee - ordbildning i flygande 
Bergh 

fläng 
Varför kallas en flygande plastskiva som används för lek på 
badstränder för frisbee? Gunnar Bergh, docent i engelska vid 
universitetet i Göteborg, reder här ut den spännande bak-
grunden. 

En kornet på den svenska språkhimlen är 
ordet frisbee. Dess betydelse känner 
åtminstone de till som besöker badsträn-
der om sommaren eller är någorlunda 
intresserade av sport. Vad man menar är 
ju den runda plastskiva med nedvikt kant 
som likt kometen flyger fram över våra 
huvuden. Men varför kallar man egentli-
gen denna kombination av leksak och 
idrottsredskap för frisbee? Och varifrån 
leder ordet sitt ursprung? 

Som så många andra sentida kulturim-
porter till vårt land kommer frisbeen 
ursprungligen från USA. Dess narrm ver-
kar bestå av två delar, fris- och -bee, 
vilka kan tjäna som grund för viss spe-
kulation. Efterleden -bee för osökt tan-
karna till det engelska ord som betyder 
'bi', vilket ju ligger nära till hands i 
flygsammanhang. Och förleden fris-
kanske man kan hänga upp på Frisco, 
det familj ära namnet på staden San 
Francisco, i vars kaliforniska omnejd 
plastskivan en gång fick sitt namn. 1 så 
fall skulle frisbee betyda ungefär 'San 
Francisco-bi'. 

Att försöka analysera ordet på det här 
folketymologiska sättet är emellertid 
föga seriöst och dessutom helt felaktigt. 
Visserligen gjorde frisbeen sin entré i 
vårt land som modemässig fluga, men 
det innebär inte att dess nanm skulle ha 
något med insekter eller trendiga ameri-
kanska städer att göra. Nej, för att gå till  

botten med namnet får man ta fram den 
Iingvistiska spaden och gräva på djupet i 
vår kulturhistoria, vilket är vad följande 
rader handlar om. 

När man vill ta reda på ett ords 
ursprung är den första åtgärden förstås 
att försöka slå upp det i något av de 
inhemska referensverk som finns till 
hands, företrädesvis Svenska Akademiens 
ordbok (SA DB), Svensk etymologisk ord-
bok ("Hellquist" 2 uppl., 1939) eller 
Våra ord (1960). Problemet är bara att 
inget av dessa etymologiska lexikon för-
tecknar frisbee, vilket inte heller är så 
konstigt eftersom samtliga tre samman-
ställdes långt innan ordet landade på våra 
läppar. Som tur är finns en räddare i 
informationsnöden, närmare bestämt 
Nord i svenskan från 40-tal till 80-tal 
(1986). Förutom tiden för första belägg i 
svenskan, 1978, kan man däri inhämta 
något om ordets historia: "av eng. fris-

bee, egentligen varumärke". 1 den färska 
skapelse som kallas Nationalencyklo-
pedins ordbok (1995) får man komplette-
ringen "urspr. varumärke efter person-
nanmet Frisbie". 

Med vetskap om att det rör sig om en 
eponym - d.v.s. en bildning på ett egen-
namn - är det naturligt att undra över hur 
namnet kan ha fastnat som etikett på den 
flygande plastskivan. Är det månne dess 
uppfinnare som har lånat ut det, kan det 
vara fråga om den förste användaren, 
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eller är alltihop bara en slump? För att 
bringa reda i frågan får man blicka bakåt 
och försöka finna den episod som beskri-
ver hur frisbeen en gång uppstod på 
andra sidan Atlanten. Bland de olika 
anekdotiska förklaringar som står till 
buds finns det två som kan vara värda att 
återge - den s.k. burklocksteorin och den 
s.k. bakformsteorin. 

Den förstnämnda förklaringen går ut 
på att frisbeen från början skulle ha varit 
ett lock på en burk potatischips - 
Frisbee 's Potato Chips. Den som hävdar 
detta är en gammal Harvard-student, 
Lowell Sachnoff, vars historia finns refe-
rerad i Stancil Johnsons bok Frisbee 
(1975). Locket ska ha suttit på en sådan 
burk som hans mor skickade honom 
under hans studietid hösten 1949. 1 sin 
iver att öppna förpackningen tog han i 
lite för mycket så att locket inte bara 
lossnade från burken utan också flög ut 
genom det öppna fönstret och tog sig en 
lång, stilfull flygtur innan det landade en 
bra bit bort på gården. Sachnoff och ett 
par kamrater följde färden med stora 
ögon, och medan de gjorde slut på chip-
sen i burken uppstod idén om att använ-
da locket som leksak. Och så skulle fris-
been ha fötts! 

1 själva verket är historien inget annat 
än en präktig skröna. Några Frisbee 's 
Potato Chips lär aldrig ha funnits, och 
inte heller går det att spåra någon 
"snacks"-tillverkare som skulle ha lystrat 
till dylikt namn. Dessa uppgifter har fått 
till följd att ingen längre tar burklocks-
teorin på allvar. Snarare är det så att de 
engelskspråkiga lexikografer som har 
engagerat sig i frågan anger den konkur-
rerande bakformsteorin som den riktiga - 
och det på goda grunder har det visat sig! 
1 The Random House Dictionary (1983) 
t.ex. leds sålunda frisbee tillbaka till  

namnet på ett pajbageri i Bridgeport, 
Connecticut - Frisbie Pie Company - 
och samma typ av härledning finner man 
i The Oxford English Dictionary (1989). 
1 Webster's New World Dictionary 
(1988) går man ett steg längre och för-
klarar en vid bageriet verksam "Mother 
Frisbie" som källa till ordet, vilken mot-
svaras av "Mrs. Frisbie" i The Barnhart 
Dictionary of Etymology (1988). Det 
kvinnliga inslaget i dessa förklaringar får 
man dock ta med en nypa salt, i alla fall 
om man ska tro en organisation i USA 
som kallar sig The Frisbie-Frisbee 
Family Association. Enligt dess tales-
man, Nora Frisbie, har det nämligen 
aldrig existerat någon "Mother Frisbie" 
vid bageriet i Bridgeport, utan vederbö-
rande är bara en myt. 1 stället ger hon 
bättre besked om ordets ursprung: det har 
helt enkelt sin rot i företagets grundare 
och namngivare, William Russel Frisbie 
(1848-1903), vilken etablerade sig i 
branschen redan 1895. Så det så! 

Men vad är då vitsen med den knäsatta 
bakformsteorin, kan man undra. Jo, 
enligt den gängse versionen har frisbeen 
sitt idémässiga ursprung i de bakformar 
som Frisbie och hans efterträdare använ-
de i tillverkningen av bageriets läckra 
paj sortiment. För att inse kopplingen 
mellan kastskivan och formarna räcker 
det med att undersöka utseendet på de 
sistnämnda: de var av metall och - just 
det - runda med uppvikt kant (som blev 
nedvikt om man vände dem uppochner). 
1 början var det väl ingen som funderade 
så mycket över deras svävegenskaper, 
men på 1940-talet när sommararbetande 
studenter från det närliggande Yale-uni-
versitetet fick ett lekfullt infall och börja-
de kasta formarna mellan sig, så uppda-
gades deras flygfärdighet med all tydlig-
het. Frisbie lär de ha ropat när de skicka- 
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de iväg dem genom luften, och på så vis 
fick man en försmak på ordet. 

När pajformen väl kommit i luften var 
det inte svårt att göra affär av den. 
Pionjär på området blev en byggnadsin-
spektör i Los Angeles, Fred Morrison, 
som såg dess potential på leksaksmark-
naden. Genom att använda det nya mate-
rialet plast kom han snart igång med för-
säljningen, och passande nog för ett fly-
gande tefat fick den till en början bära ett 
astronomiskt namn - Pluto platter 
'Pluto-fat'. 1 slutet på 1950-talet sålde 
han emellertid patentet till ett företag i 
San Gabriel, Kalifornien, Wham-O 

Company, och i samma veva utrustades 
skivan med sitt nuvarande namn. Som en 
tribut till den gamla bakformen valde 
ansvarig marknadsförare då att lansera 
den under varumärket Frisbee, från vil-
ket det sedermera alltså har utvecklat sig 
till ett vanligt appellativ i både engelskan 
och svenskan. Att slutstavelsen blev -bee 

istället för -bie får man väl främst tolka 
som ett sätt att undvika upphovsrättsliga 
problem gentemot bageriet, men - vem 
vet - kanske hyser den också en förhopp-
ning om att produkten likt biet skulle ta 
en flygande start. 

Så långt historien bakom begreppet 
frisbee. 1 fråga om nanmet självt finns 
det dock mer att tillägga, närmare 
bestämt etymologin hos personnamnet 
Frisbie. Om vi återvänder till William 
Russel Frisbie, så visar det sig att denne 
pajbakande pionjär hörde till en engelsk 
släkt vars förfader utvandrade till Con-
necticut i Nordamerika omkring 1635. 
Enligt The Frisbie-Frisbee Family Asso-
ciation var dennes namn Richard Frisby, 
och han finns belagd i församlingen St. 
James Clerkenwell i London i början av 
1600-talet. Från honom leder spåren 
vidare bakåt genom generationerna till  

två tidiga landsmän som nämns i ett juri-
diskt dokument från 1100-talet, James av 
Frisby och John av Frisby. Att dessa för-
modade släktingar kallades så hör ihop 
med att de härstammade från en by i 
Leicestershire med namnet Frisebi(e). 
Den inte ovanliga övergången från ort-
namn till personnamn illustreras för 
övrigt av att samma personer i ett senare 
dokument identifieras enbart som James 
Frisby och John Frisby. Den geografiska 
härledningen kompliceras dock av att det 
finns två byar i Leicestershire att välja 
mellan. 1 den s.k. Domesday Book (1086) 
- en sammanställning av jordägarförhål-
landena i England under Vilhelm 
Erövrarens tid - finner man dels Frisebi 
(nuvarande Frisby-on-the-wreake, belä-
gen drygt sex kilometer väster om det 
mera kända Melton Mowbry), dels 
Frisebie (tidigare Gaulby-cum-Frisby 
men numera obebodd med undantag för 
en gård som kallas Frisbv farm). Tyvär 
går det inte att i efterhand avgöra vilken 
av dessa byar som kan ha hyst den egent-
lige förfadern, eftersom nödvändiga 
fakta sedan länge har förlorat sig i histo-
riens dunkel. 

Det sista steget i härledningskedjan 
når man genom att bryta ner själva ort-
nanmet i dess betydelsebärande delar. 
Det har den store svenske ortnanmsfors-
karen Eilert Ekwall hjälpt oss med i The 
Concise Oxford Dictionary of English 
Place-Names (1960). Förledenfrise- leder 
han tillbaka till fornengelskans frisa 'fri-
ser', vilket betecknar det germanska folk-
slag som fordom var bosatt på nordsjö-
kusten mellan Ems och Rhens mynningar 
(jfr. Friesland). Efterleden -bi(e), i sin 
tur, identifierar han med vårt skandina-
viska by (jfr. alternativstavningen Frise-

by), vilket kom i engelsk mun på 900-
talet då danska vikingar förde det med 
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sig under sin invasion av de brittiska 
öarna. På den tiden var friserna kända 
som ett flitigt handelsfolk som fick sin 
utkomst genom att förmedla varor mel-
lan de brittiska öarna, Norden och övriga 
Europa. En förklaring till nanmen kan 
därför vara att de aktuella byarna i Lei-
cestershire en gång i tiden befolkades av 
reströtta frisiska handelsmän som ville 
ha ny och permanent mark under fötter-
na. Men det är också möjligt att det rör 
sig om en ordinär emigration av frisiska 
medborgare, vars omfattning i så fall 
skulle ha varit så ringa att den undandrar 
sig notering i samtida historiska källor. 

Sammanfattningsvis kan man således  

säga att frisbeen har en bakgrund som är 
betydligt mera innehållsrik än vad dess 
karaktär av plastigt tidsfördriv låter 
påskina. Visserligen uppvisar flygetyget 
självt en ganska kort historia men det 
kompenseras av de ovanliga omständig-
heterna kring dess tillkomst. Och ordet, i 
sin tur, är ju knappast sämre med sina 
tusenåriga anor som ortnamn från vi-
kingatiden eller åren närmast därefter. Få 
är nog de inbitna frisbeekastare som är 
medvetna om att de dagligen och stundli-
gen slänger sig med namnet på en gam-
mal frisisk bosättning i England. Kanske 
kan ovanstående utredning i någon man 
lyckas ändra på den saken nu. 

Nyutkommen litteratur 

Språk i Norden 1995. 
Nordiska språksekretariatet. 
Skrifter 19. 
Novus forlag, 1995. 154 s. 
Språk i Norden är de nordiska språk-
nämndernas och Nordiska språksekre-
tariatets gemensamma årsskrift. Den 
första utkom 1970. 
Språk i Norden 1995 kostar 80 kronor 
(plus porto) och kan beställas hos 
Svenska språknämnden. Den som vill 
kan teckna sig för ett stående abonne-
mang på årsskriften. Årgångarna 
1990-1994 kan också beställas. De 
kostar 65 kronor per årgång (plus 
porto). 

De nordiska språknämndernas och Nor-
diska språksekretariatets gemensamma 
årsbok för 1995 har inget speciellt tema. 

Kjell Venås tar upp frågan hur det 
skall gå för norskan, speciellt nynorskan, 
som ett av de små språken i världen; att 
Norge inte gick med i EU spelar härvid-
lag inte så stor roll. Internationalise-
ringen har sin gång, och frestelsen att 
använda engelska i alltfler sammanhang i 
stället för norska är stor. Jan Hoel, som 
ansvarar för den norska översättningen 
av EU-texter, redogör för sina erfarenhe-
ter. - Erik Hansen ser på vilket genus 
främmande ord får i danskan. - Paavo 
Pulkkinen behandlar den nyligen utkom-
na finska ordboken "Suomen kielen 
perussanakirja" ('finsk basordbok') och 
ger en kort historik över finska ordböck-
er. - Else Boj sen har studerat seriefigu-
ren Kalle Anka på danska, norska, sven-
ska och isländska, och funderar över hur 
man språkligt skall karaktärisera ord som 
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är så typiska för serier, som t.ex. bank, 

tugg, suck, vilka illustrerar ljud och hän-
delser. - Iörarinn Eldjrn menar att det 
är lättare för islänningar att förstå sven-
ska än danska och att man därför borde 
ersätta den obligatoriska danskundervis-
ningen på Island med svenska. - År 1994 
firade Svenska språknämnden sitt 50-års-
jubileum, och Margareta Westman läg-
ger fram sina tankar om vad nämnden 
skall ägna sig åt framöver. 

Som vanligt avslutas årsskriften med 
anmälningar av nyutkommen nordisk 
språklitteratur, och två verk får egna 
artiklar: Else Bojsen recenserar Ulla 
Börestams Uhlmanns "Skandinaver sam-
talar". "Skandinavisk ordbok" presente-
ras av den svenska redaktören. 

Birgitta Lindgren  

Nordens språk i Östeuropa. Nordisk 
språksekretariats rapporter 21. Oslo 
1995.123s. 
Rapporten kan beställas direkt från Nor-
diska språksekretariatet, Postboks 8107 
Dep, N-0032 Oslo, tfn 009 47-22 42 05 70, 
fax 009 47-22 42 76 76. 

Boken är en rapport från en konferens i 
Prag i november 1993 för lärare som i 
Östeuropa undervisar i de nordiska län-
dernas språk och litteratur. Arrangörer 
var Nordiska språksekretariatet tillsam-
mans med Samarbetsnämnden för Nor-
denundervisning i utlandet. Det var den 
tredje konferensen med denna inriktning. 

Bland bidragen kan nämnas en artikel 
av Reidun Oans om interaktiv video 
(multimedia) som redskap i språkinlär-
ningen och en av Inger Lindberg om 
inlärningsgångar i andraspråksinlärning. 

Birgitta Lindgren 

Rättelse 
1 Språkvård nr 2/1995 har insmugit sig 
ett fel på sidan 10 spalt 2. 1 sista styckets 
första mening ska ordet bassatsen bytas 
ut mot meningen: "Dubbel satsdel funge-
rar alltså i tal(ar)språket som markör av 
temat när detta inleder meningen". 
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Sten Ewerth Mer om konjunktivens död 
Vi har publicerat ett antal inlägg om konjunktivens vara och 
inte vara i olika nummer av Språkvård. Här är ytterligare ett 
inlägg av lektor Sten Ewerth. 

1 min artikel i Språkvård nr 4/1993 om 
hur konjunktivformer lyser med sin från-
varo i dagens tidningar hade jag försum-
mat att ta med synpunkter från Staffan 
Hellbergs Optativen är död. (Leve optati-
ven!). Denna uppsats återfinns i Studier i 
svensk språkhistoria 2, utgivna av Sven-
Göran Malmgren och Bo Ralph (Göte-
borg 1991). 

Hellberg redovisar hur optativ (pre-
sens konjunktiv) börjat minska i använd-
ning redan i fornsvenskan. Med exempel 
från olika tider och resonemang kring 
tänkbara orsaker hanmar han småningom 
i levande bruk av optativ i 1800-talets 
poetiska stil och ännu i 1900-talets lag-
språk, den sista genren där optativen kan 
sägas vara naturligt använd. På 1950-
talet upphör denna produktivitet, med 
Hellbergs ord. När man de senaste hun-
dra åren finner den i andra textyper är det 
ofta svårt att avgöra om författaren pasti-
scherar eller inte: 

Ni glömmer glasen, gentlemän. 
Den som har något vin, han dricke! 

(Hjalmar Gullberg, 1932) 
Hellberg säger avslutningsvis att det är 
svårt att fastslå när en formkategori kan 
anses vara slutgiltigt död. Vad är under 
en övergångsperiod stelnade uttryck, vad 
är pastischering och vad är naturligt 
språkbruk? 

För att övergå till preteritum konjunk-
tiv vill jag utöver de i min artikel anförda 
auktoriteterna också citera Bengt Loman. 
Han noterade i Svenska språket under  

1900-talet "ett starkt avtagande bruk av 
konjunktivformer (numera torde endast 
formen vore vara i mera allmänt bruk)". 
Se s. 22 i Den svenska historien, band 15. 

Min genomgång av tidningar och tid-
skrifter sommaren 1993 bekräftade ju 
det. Alltså hävdar jag att såväl presens 
som preteritum konjunktiv bortfallit som 
formkategorier i nutida svensk verbböj-
ning. De fall av sprunge, bleve etc. som 
vi ibland möter kan betraktas som exem-
pel på pastischering eller rätt och slätt 
som enstaka kvarlevor från en äldre 
verbböjning. Vore skulle nämligen, med 
docent Lars Wollins ord i ett samtal i 
Uppsala, kunna anses som en relikt i 
nutida svenska. Jag tackar honom för att 
han gjorde mig uppmärksam på Hell-
bergs intressanta uppsats. 

1 Språkvård nr 3/1994 försvarar dock 
Sven Pihlström den traditionella indel-
ningen av verben i svenskan i indikativ, 
konjunktiv och imperativ. När det gäller 
presens konjunktiv (optativ) säger han å 
ena sidan att den är "obsolet i modern 
svenska", å andra sidan att den har "en 
tämligen betydelsefull funktion i sven-
skan". När det gäller preteritum och 
pluskvamperfekt konjunktiv menar Pihl-
ström att det finns anledning att hålla fast 
vid begreppet konjunktiv som "seman-
tisk kategori", åtminstone för vad som är 
villkorat eller önskat. Han exemplifierar 
med Om du var flitigare skulle det gå 
bättre för dig och Om vi ändå hade tagit 
snälltåget och hänvisar till mitt referat av 
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Welins avhandling Om konjunktiv i sven-

skan och till Källquists språklära från 
1964. 

Men från att med mitt förslag rensa i 
den traditionella formlärans verbrabatt 
landar vi med Pihiströms i en semantisk 
djungel. Ifall man i verbbeskrivningen 
tar med varianter av språkliga uttryck för 
villkor och önskningar, så bör man i en 
fullständig beskrivning också ta med 
andra fall med omständigheter av vikt för 
yttrandets utformning: viljeinriktning, 
osäkerhet, möjlighet o.s.v. Och då är det 
klippt! För att få fram t.ex. osäkerhet i en 
utsaga har vi ju hundratals sätt att formu-
lera oss: 

Skiftnyckeln låg nog/väl etc. i lådan. 
Skftnyckeln torde/borde etc. ligga i 
lådan. 
Det var en välgrundad gissning att/ 
Kalle trodde att o.s.v. skiftnyckeln låg 
i lådan. 

Till alla dessa otaliga varianter med 
adverb o.s.v. kommer sådana som Om du 
var flitigare skulle det gå bättre för dig 
och Jag önskar att det snöade. Här 
används preteritumformer på ett överras- 

kande sätt. Detta kan man väl upplysa 
om i en randanmärkning i verbläran, pre-
cis som man gjort hittills om presensfor-
men. Jag syftar på fotnoter om historiskt 
presens och om presensformens använd-
ning för futurum. 

Men det förefaller mig absurt att moti-
vera en fortsatt uppdelning av svenska 
verb i tre modus, med indikativformer, 
konj unktivformer och imperativformer, 
med att det ibland förekommer en avvi-
kande användning av indikativformen 
- så att preteritumformen används röran-
de nutid eller framtid i stället för förflu-
ten tid. Man bör i görligaste mån hålla 
isär form och funktion för att inte fastna i 
en ohyggligt svåröverskådlig beskriv-
ning. 

En intressant inventering av semantis-
ka funktioner och deras olika språkliga 
uttryck är den i min artikel omtalade 
undersökningen av Marianne Nordmark, 
Om modalitet i några facktexter. Som 
jag nämnde använder hon inte ordet kon-
junktiv. Det finns inte heller skäl att göra 
det, då konjunktiv som formkategori är 
död. 
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Carl-Erik 	Lyckades operationen Lundbladh 

på sambo? 
Vad kommer egentligen sambo från? Saken diskuteras här 
av fil.dr Carl-Erik Lundbladh, som är ordboksredaktör på 
Svenska Akademiens ordbok. 

När ordet sambo kom på 70-talet var det 
visserligen många som tyckte att det be-
hövdes ett vardagsord för "person som le-
ver ihop med någon utan att de bägge är 
gifta med varandra", men det var inte alla 
som fann det enkelt att använda sambo, 
uttalat med akut accent liksom hambo. 
Gun Widmark skrev i Språkvård 3/1980 
om språkvårdens ingripande som en ope-
ration. Man ville ju ha bort det vanliga 
uttalet med akut accent och ersätta med 
grav. Då skulle ordet överensstänma 
med nabo, åby, bybo och komma att 
behandlas som en sammansättning. Den 
regelrätta pluralen skulle bli sambor. 

Språkvårdens ingrepp bidrog till att 
sambo med grav accent och plural på -r 
kunde ersätta sammanboende eller sam-
boende i juridiskt och officiellt språk. 
Ordet miste alltså sin slangprägel och 
fick sanktion. På så sätt var det ett lyckat 
ingrepp. Man kan visserligen fortfarande 
höra plural på -s, men i skrift är -r vanli-
gast. Folk i allmänhet har emellertid inte 
följt rekommendationen att uttala ordet 
med grav accent. Det ursprungliga uttalet 
(hambo - sambo) lever än och kommer 
sannolikt att förbli det vanliga. 

Hur kan uttalet vara så seglivat? 
Förmodligen därför att sambo ursprung-
ligen inte är en sammansättning av sam 
och bo utan en förkortning av presens 
participen sammanboende eller sambo-
ende, med en skämtsam anknytning till 
personnamnet Sambo. Ursprungsprägeln  

kan inte opereras bort helt och hållet. Om 
ordet hade varit en sammansättning hade 
nog sanimansättningsuttalet med grav 
accent (bybo - sambo) varit det normala. 
Då hade ingen behövt känna sig besvärad 
av den vitsiga anspelningen på söndags-
skolans lille svarte Sambo. 

Att sammanboende eller samboende är 
grunden för sambo visar sig sannolikt 
också i ordens gemensamma möjlighet 
att användas både som substantiv (En 
sammanboendes privata ägodelar. En 
sambos privata ägodelar) och adjektiv 
(Ett sammanboende par. De är sambo). 
Sambo i exemplet De är sambo skulle 
naturligtvis kunna vara ett substantiv 
med ändelselös plural. Ordet har inga 
formella särdrag som gör det möjligt att 
säkert skilja mellan substantiv och adjek-
tiv, men substantiv med ändelselös plural 
(en sambo - flera sambo) kanske här 
strider mot vår språkkänsla. Då är det 
nog lättare att se sambo i De är sambo 
som ett adjektiv. Ett stöd finner vi i för-
hållandet att en adverbiell bestämning, 
t.ex. De är lyckligt sambo, passar nästan 
lika bra som till ett odiskutabelt adjektiv 
(De är lyckligt gifta). Men adjektivet 
sambo kan användas bara i predikativ 
ställning, inte som attributiv bestämning 
framför ett substantiv, och det är oböj-
ligt; det har inte någon pluralform. Det är 
alltså av samma slag som adjektiven 
ense, kvitt, sams, slut, släkt, solo, sönder, 
varse, och några som slutar på -is: bakis, 
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bundis, byxis, bästis, flintis (Ungarna är 
sams igen; *Två sams ungar. De är 

sambo; *Två sambo personer). 
Helt säker är naturligtvis inte ovanstå-

ende förklaring av De är sambo. En möj-
lighet är att ordet kommit att användas 
oböjt i predikativ ställning som en paral-
lell till De är vän med Per, Vi blev buss 
(föråldrat: vän, kompis) med guvernören. 
Substantivet vän i sådan användning har 
en prepositionsbestämning (med Per, 
med guvernören) och kan inte användas 
reciprokt (De är vän (*med varandra), 
(*Hon  och jag är bara vän). Buss där-
emot har enligt K. G. Ljunggren: 
Adjektivering av substantiv i svenskan, 
sid. 139 f. för språkkänslan förlorat kon-
takten med substantivkategorin och 
utvecklats till adjektiv. Detta ord har 
reciprok betydelse (Vi hade alltid varit 

väldigt buss). De är sambo kan täakas ha 
sin upprinnelse i icke-reciproka kon-
struktioner, t.ex. Hon är sambo med Per. 
Det stora behovet av en motsvarighet till 
De är gifta kan ha lett till De är sambo. 
Om denna förklaring är den riktiga, vil-
ket jag egentligen betvivlar, skulle 
utvecklingen från substantiv till adjektiv 
ha skett på kort tid. Ordet skulle ha 
använts både som substantiv och som 
adjektiv nästan från början av sin exi-
stens. 1 så fall har detta förmodligen 
underlättats av oklarhet om vad sambo 
egentligen är för ett ord och vad det heter 
i plural. Konstruktionen har alltså blivit 
mer möjlig än den skulle ha varit om 
sambo hade varit ett till sin bildning och 
böjning tydligt substantiv. 

Det nya ordet sambo skapades trots att 
det i svenskan redan fanns ett sambo,  

sammansättning av sam- och bo. Det 
ordet är ovanligt. Det har inte heller eta-
blerat den speciella betydelse som 70-
talets sambo fick utan varit en mer all-
män beteckning för någon som bor sam-
man med eller i närheten av någon 
annan. Men under krigsåren användes 
tydligen sambo på Stockholms familjebi-
dragsnämnd, enligt Margareta Westman i 
Språkvård 3/1993, med samma speciella 
innebörd som det moderna sambo, "per-
son som bor ihop med någon utan att de 
bägge är gifta med varandra". Det är 
svårt att få bekräftat i dag, men troligtvis 
var detta en sammansättning, uttalad med 
grav accent. Att man på 40-talet skämta-
de om lille svarte Sambo finns det väl 
inga belägg för. Om det vore samma ord 
som vårt nuvarande sambo skulle det ha 
dött och fått nytt liv 30 år senare. Första 
belägget för det moderna sambo är från 
1974. Den enda kontakten mellan det 
senare sambo och den äldre sammansätt-
ningen är sannolikt bara den anslutning 
som så småningom gjordes. Man rekom-
menderade att se sambo som en samman-
sättning och letade kanske också fram 
den gamla insomnade. 

Vi har i sambo fått ett livskraftigt ord. 
Ordet har dels akut accent (hambo - 

sambo), som är vanligast, dels grav 
(bybo - sambo). Det kan ses både som 
ett substantiv (Min sambos bil. Lagen om 
sambor) och som ett oböjligt predikativt 
adjektiv (De är sambo). Ordet lever i 
högönsklig välmåga, kan användas i 
olika stilistiska sammanhang och smittar 
av sig. Som Margareta Westman visar i 
Språkvård 3/1993 har det gett upphov till 
särbo, enbo, deisbo etc. 
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Skamvrån 
1 denna oregelbundet återkommande spalt tar vi upp exem-
pel på sådant språkbruk som vi finner anmärkningsvärt. Vi 
vill inte skämma ut privatpersoner utan det gäller alltid språ-
ket i offentliga sammanhang, som når många människor. 

Valhänt språkbruk 
Tack för en utomordentligt intressant tid-
skrift. Jag uppskattar verkligen ert arbete 
att hålla det svenska språket såväl kor-
rekt som spänstigt. 

Däremot kan jag inte undgå att under-
stundom undra vart svenska språket är på 
väg. (Beskrivaren bifogar två exempel av 
vilka vi här bara kan ta upp det ena.) 

Exemplet är hämtat ur reklamens 
värld. Jag undrar vilken valhänt kollega 
till mig som haft samvete att debitera sin 
uppdragsgivare tusentals kronor för en 
sådan vårdslös hantering av svenska 
språket. 

Björn Garenberg, Nacka 

Annonstext för Rolex, publicerad i 
Månadsjournalen, med bland annat dessa 
formuleringar: 

För fyrahundra år sedan var de vita 
hästarna från Spanien kända hos de 
Europeiska hoven 

De Lippizanare som idag finns på 
den Spanska Ridskolan är ättlingar i 
rakt nedstigande led från dessa ädla 
djur. 

Den klassiska ridkonsten blomstrar 
när ryttaren betraktar hästen som hans 
jämlike 

vilar i dr. Oulehlas händer. 1 
hans yrke som veterinär vid det statli-
ga stuteriet är det han som tar pulsen 
på var och en av hans älskade hingstar. 

Kommentar 
Reglerna för stor och liten bokstav varie-
rar mellan olika europeiska språk. Vi 
skriver Europa men europeisk, Sverige 
men svensk. Namn som Spanska ridsko-
lan skrivs normalt med stor bokstav bara 
på första ordet. Hästtyper skriver vi nor-
malt med liten bokstav: ponny, ardenner, 
lippizanare. 

På svenska säger vi inte ättling från 
någon, utan det heter ättling till eller 
möjligen av någon. 

Reglerna för när det ska vara sin och 
när det ska vara hans är inte lätta att 
beskriva. Men i konstruktioner som han 
betraktade henne som sin vän ska det 
vara sin, inte hans; med hans låter det 
som om han betraktade henne på samma 
sätt som hans vän gjorde. 1 den sista 
meningen i citatet ovan ska åtminstone 
det sista hans bytas mot sina, och även i 
hans yrke borde bytas mot i sitt yrke. 

Det är ju onekligen lite snopet att kva-
litetskiockan "Rolex med Presidentarm-
band" (stor bokstav, varför?) presenteras 
med så pass fumligt språk. 

Red. 
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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 Akade-
miens ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Glugga upp? 
Vi är några på SMHI som försöker vårda 
det svenska språket. 

Ett uttryck som har blivit allt vanligare 
och används främst av militära meteoro-
loger är glugga upp. Uttrycket används 
då himlen varit helt molntäckt och man 
förväntar sig att det senare ska klarna 
upp, dvs, att molnen ska minska i mängd 
och blå himmel bli mera synlig. Man 
säger att mointäcket eller himlen "kom-
mer att glugga upp". Till exempel: "Mot 
kvällen kommer molntäcket att glugga 
upp och natten blir kylig". 

Min fråga är vad ni anser om detta 
uttryck. För mig är det ganska målande, 
men korrekt ... ? 

Kerstin Svensson, SMHI Sundsvall 

Svar: 
Vi tycker att glugga upp är en riktigt bra 
nyskapelse. Använd gärna den. Fast ni 
måste vara beredda på att det finns folk 
som blir väldigt ängsliga när de hör nya 
ord, kanske särskilt sådana ord som är 
gjorda av svenskt ordmaterial. Men det är 
viktigt att vi utnyttjar språkets inneboende 
skaparkraft. Så lycka till med glugga upp. 

Margareta Westman 

Förtryckta inbetalningskort 
Min fråga är hur man skriver när det gäl-
ler inbetalningskort, "förtryckta inbetal-
ningskort". 

Ordet förtrycka, förtryckta är ett nega-
tivt ord i ordboken. Ska man skriva för-

tryckta ellerför tryckta inbetalningskort? 
Eller ska man bara förstå innebörden 

av det hela? 
Aino Dahlgren, Stockholm 

Svar: 
Ordet förtryckt som betyder ungefär 
'tryckt i förväg' tycks faktiskt inte stå i 
ordböckerna. Det har betoningen på för-
sta stavelsen, på för-, som t.ex. förklis-
trad om en tapet eller förberedd ' iord-
ninggjord i förväg' eller 'underrättad i 
förväg'. 

Det ord förtrycka som står i ordböck-
erna har betoningen på -tryck- och det 
betyder 'underkuva', 'tyrannisera'. 

Båda orden förtryckt skrivs likadant, 
alltså som ett ord utan bindestreck. 

Men om man tycker att det ser under-
ligt eller vilseledande ut kan man ju klara 
sig bra genom att helt enkelt skriva 
tryckta inbetalningskort. 

Margareta Westman 

Scanner, scannrar, scannra, 
skannra ...? 

Vid vårt företag har vi köpt in ett antal, 
ja vadå? Vad heter scanner i plural? 
Själv har jag skrivit scannrar några 
gånger, men då har en del kolleger med 
skärpa påpekat att det heter scanners. 
Och det gör det - på engelska! Jag vid- 
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håller den svenska pluralformen scann-
rar (jfr ganster—ganstrar) och följaktli-
gen blir verbet: scannra. 

Givetvis bör vi söka svenska motsva-
righeter till svårböjda främmande ord. 
Men hittills har jag inte hört någon säga 
"avläsare" eller t.ex. "registrare" för 
scanner. Över huvud taget verkar det 
finns en motvilja att använda svenska ord 
på företeelser inom ADB-området. Ord 
som driver, server och back-up florerar 
ymnigt. 

Nåväl, tillbaka till scanner. Har jag 
rätt vad beträffar pluralformen och ver-
bet, eller ska vi stava med "k" (skannra), 
eller bör vi snabbt införa en svensk mer 
hanterbar variant? 

Kenneth Magnusson, Johanneshov 

Svar: 
För att vi ska kunna hantera lånord i 
svenskan är det klokt att behandla dem 
som andra ord som de liknar till upp-
byggnaden. Vi har i svenskan ganska 
många substantiv som slutar på -er och 
som har en-genus: fadder, fjäder, åker, 
ålder. De får normalt plural på -rar: 
faddrar, fjädrar, åkrar, åldrar och detta 
gäller också för tidigare lånord från eng-
elskan som gangstral; jumprar, propell-
rar, reportrar, revoivrar. 

Det finns ingen anledning att behandla 
nyare lånord på annat sätt. Att behålla 
den engelska pluralformen på -s ger ju 
ständiga problem, en form som scanners 
kan uppfattas som singular och i bestämd 
form plural dyker oacceptabla former 
som scannersen eller scannersarna upp. 
Vi rekommenderar alltså en skanner - 
flera skannrar. 1 Svenska Akademiens 
ordlista (SAOL) anges också den böj-
ningen. Vidare menar vi, som synes, att 
det är bäst att stava ordet med k. 1 SAOL 
anges båda stavningssätten. 

Verbet anges också i ordlistan men i 
formen skanna, som tycks vara den som 
används mest. Man kan jämföra detta 
med blinker och blinka, designer och 
designa, där verben inte heller innehåller 
något r. 

Det finns en del inlånade substantiv 
med ordsiut på -er som är svåra att böja 
enligt mönstretfadder —faddrar av bland 
annat uttaisskäl. 1 sådana fall kan man 
använda samma form i plural som i 
singular, så som vi gör i en musiker - 
flera musiker. Det kan gälla ord som en 
partner - flera partner, en sprinkler - 
flera sprinkler. 

Ofta är den allra bästa utvägen, att 
som Kenneth Magnusson är inne på, 
välja ett svenskt ord i stället. Vi har ju 
fått t.ex. rysare för "thriller", kroppsbyg-
gare för "body-builder", spökskri vare för 
"ghostwriter", radläsare för "line rea-
der". 

På andra tekniska områden har man 
sedan länge kunnat tala om avsökare och 
avläsare, men just inom datatekniken 
tycks skanner vara det ord som är gång-
bart. Behåller vi det ordet måste vi lära 
oss att hantera det på svenska så att vi 
kan ägna tid och kraft åt viktigare saker 
än att grubbla över böjningsformer. 

Margareta Westman 

Vad är det för hårt med 
stereomusik? 
Att stereo härleds från grekiskans stereos 
('hård', 'styv', 'fast') kan givetvis varje 
läskunnig med tillgång till erforderlig 
referenslitteratur lätt uppdaga. 

Förvånansvärt nog - åtminstone för en 
fåkunnig undertecknad - påverkar ordet 
även antalet dimensioner (stereofoni, ste-
reoskopi); detta svårligen genom vare sig 
sin hård-, styv- eller fasthet. 
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Vad har då stereo enligt exemplifie-
ringen för magisk inverkan på våra audi-
tiva och visuella sinnesorgan? Jag anar 
en etymologisk-semantisk kollision. 

G. Ljungdahl, Malmköping 

Svar: 
Det är en intressant fråga som jag har fått 
förut, t.ex. i skolan, där jag undervisar i 
grekiska på gymnasiet. Dessutom har jag 
en halv tjänst som medicinsk språkrådgi-
vare, anställd av Svenska Läkaresällska-
pet, men lokaliserad till Svenska språk-
nämnden. Det inträffar att jag på nämn-
den tar över någon fråga som rör grekis-
kan. 

"Vad finns det för hört med att lyssna 
på stereomusik?", så har det hänt att fra-
gan ställts i klassrummet. Ja, det verkar 
långsökt. Insändaren anar t.o.m. en "ety-
mologisk-semantisk kollision". 

Men går man tillbaks till det gamla 
Grekland ser man här en betydelseut-
vidgning som är helt odramatisk och 
naturlig, utan några kollisioner. 

Det grekiska stereos betyder mycket 
riktigt 'hård', 'styv', 'fast'. Det hade 
också den betydelse av 'fast' som vi läg-
ger in i uttrycket fast kropp. En fast 
kropp har alltid tre dimensioner och s 
kom adjektivet i en del sammansättningar 
att få betydelsen 'tredimensionell'. Både 
hos Platon och Aristoteles finns termen 
stereometri som var (och fortfarande är) 
en fackterm för 'rymdgeometri'. 

På denna betydelse av tre dimensioner 
bygger t.ex . stereoskopisk, som är en 
nybildning från början av 1800-talet. 
Ännu senare, enligt ordböckerna belagd 
först på 1920-talet, är sammansättningen 
stereofonisk. Från 1800-talet stammar 
också stereotyp, där alltså den mest kon-
kreta betydelsenyansen 'hård', 'stel' 
används. 

Det är intressant att jämföra termerna 
stereometri och rymdgeometri. Stereo-
betyder som sagt 'fast', 'gedigen', 'mas-
siv', medan rymd närmast för tanken till 
tomrum. Det tredimensionella ses på 
något sätt under två motsatta aspekter. 
Möjligen kan den ursprungliga kallas 
mer konkret. Den mycket vanliga 
utvecklingen från konkret till abstrakt ser 
vi annars bättre i en term som geometri, 
som betyder 'jordmätning'. Det var alltså 
fråga om den konkreta jordytan, men 
mycket snart abstraherades jorden och 
kvar blev bara den platonska idéytan. 

Den latinska motsvarigheten till ste-
reos kom att bli adjektivet solidus 
'solid'. Vi kan säga "husbygget är solitt" 
och uttalar oss då om styrkan, hållfasthe-
ten. Men om vi säger att ljusstaken är 
gjord av "solitt silver", då tänker vi mer 
på dimensionen än på styrkan, vi går ner 
på djupet från försilvringens yta. 

Engelskan har bättre än vi bevarat 
denna nyans hos solidus. Vid sidan av 
betydelsen 'massiv' (solid gold, solid 
chocolate) lever betydelsen 'rymd'. 
Begreppet 'rymdmått' heter på engelska 
antingen cuhic measure eller solid mea-
sure, och i engelska ordböcker definieras 
stereometry än som "The art of measu-
ring solids", än som "The measurement 
of volume or capacity". 

Hans Nyman 

Om fel och rätt 
Ett tiotal ordföranden från olika lokal-
föreningar är samlade till kongress. 
Tyva.... har omhuden från norra delen av 
landet blivit försenade tack vare ström-
avbrott på S,I. Platsen har nu blivit ett 
verkligt centra för rockälskande ungdo-
mar. Marknaden pågår mellan klockan 
12 på fredag till klockan 16 på lördag. 
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Här finns både det allra senaste i bran-
schen men även gamla värdefulla stenka-
kor. Vare sig kylan eller regnet tycks 
inverka hämmande på köplusten. 

Språkfel av detta slag återkommer 
numera så ofta i tidningar, radio och teve 
att mången inte längre reagerar utan tror 
att "det heter så". Kommer följden att bli 
att felen så småningom upphöjs till riktig 
svenska, dvs, helt accepteras av våra 
språkvårdare? Man märker att t.ex. vare 
sig - eller numera används oriktigt så 
ofta att det nästan trängt ut det rätta var-
ken - eller. 

Nils Kalén, Linköping 

Svar: 
De flesta av de "språkfel" som Nils 
Kalén serverar i texten ovan finns kom-
menterade redan i första upplagan av 
Riktig svenska av Erik Wellander, som 
kom ut 1939. Alltså tio ordföranden i 
stället för tio ordförande. Om tack vare 
vid ogynnsamma omständigheter säger 
Wellander: "W var tack vare sin korta 
levnad ingen produktiv författare är 
oklanderligt uttryckt endast om man 
betraktar det som en lycka, att han icke 
hann skriva mer." Wellander behandlar 
också singularformen centra, konstruk-
tionerna mellan - till, både - men även 
och vare sig - eller utan negation. 

Trots att uttryckssätten alltså är ganska 
gamla tror vi inte att de alla kommer att 
anses korrekta inom någon snar framtid. 

En konstruktion som ett tiotal ordfö-
rande är samlade skulle förr kanske ha 
betraktats som inkorrekt men i nutida 
svenska kan man inte säga ett tiotal ele-
ver är samlat, även om det på sätt och 
vis skulle vara mera regelbundet. Vi vet 
inte om insändaren avsåg detta som ett 
språkfel. 

Det finns ett par fall till i texten som  

möjligen kan komma att bli accepterade 
så småningom. 

Det kan tänkas att känslan för att tack 
vare måste följas av något positivt håller 
på att bli så försvagad att uttrycket för 
allt fler har blivit en neutral orsaksmar-
kör. Något liknande kan gälla för vare 
sig - eller utan negation. En utredning av 
just det problemet trycktes i Språkvård 
4/1993. 

Margareta Westman 

Snö(o)väder och 
okvädin(g)sord m.m. 
Det finns några frågor jag gärna skulle 
vilja ha svar på från er. 

Först, vad är det för skillnad på snövä-
der och snöoväder? Det senare används 
numera i medierna. 

Vidare undrar jag om kakafoni och 
okvädingsord är acceptabla numera. Det 
gäller också inflika som blir allt vanliga-
re i böcker och tidningar. Det stör mig. 
Har korrekturläsning mer eller mindre 
upphört i vår dataålder? 

Lena Nussbaumer, Falkenberg 

Svar: 
Det råder inte alltid någon klar skillnad 
mellan väder och oväder. Ordet väder 
kan avse olika företeelser, bland annat 
'väderlek' eller 'vind', 'blåst'. Med ovä-
der avses vanligen 'storm', 'åskväder' 
eller 'ruskväder'. Om just 'stormväder' 
kan båda orden användas. Så det som 
den ena kallar snöväder kan den andra 
kalla snöoväder. 1 någon mån kan nog 
inställningen spela in: vill man ut och 
leka i snön kan man glädjas åt snöväder, 
men måste man köra bil lång sträcka i 
mörker kan man oroa sig för snöoväder. 

1 Svenska Akademiens ordlista 
(SAOL) 11 upplagan från 1986 anges 
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enbart formen kakofoni men Svensk ord-
bok från samma år anger kakofoni eller 
kakafoni. Att detta ord kan få formen lite 
förskjuten är inte så konstigt eftersom det 
inledande kako/kaka- inte hör samman 
med något annat välkänt ord i vårt språk. 

Något liknande gäller okvädinsord 
som den ursprungliga formen lyder. Den 
formen är så egendomlig att man sedan 
flera hundra år tillbaka ofta i stället har 
använt okvädingsord, en form som vis-
serligen inte heller är genomskinlig men 
verkar riktigt uppbyggd. 1 ordböckerna 
anges numera båda formerna, i SAOL 
dock med reservationsuttrycket "även" 
före okvädings-formen. 

Verbet inflicka som bokstavligen 
betydde 'sätta i en lapp eller ett skarv-
stycke i något söndrigt eller skadat' får 
ofta formen inflika i den bildliga betydel-
sen 'skjuta in ett ord eller en replik i ett 
samtal etc.'. Det är förståeligt att ordet 
lätt får den formen, man skjuter in en flik 
i samtalet. 1 det fallet anges båda former-
na utan reservation i svenska ordböcker. 

Det kan nog vara lite si och så med 
korrekturläsning på många håll numera. 
Men även där det läses korrektur skulle 
man nog lätt kunna förbise sådana for-
mer som faktiskt fiims angivna om än 
med reservation i SAOL. 

Margareta Westman 

Varför inte Gustav Adolf II? 
Varför heter det Gustav II Adolf Karl X 
Gustav etc. - alltså varför skrivs siffran i 
mitten och inte efter namnet som på 
andra språk? 

Gunilla Stark, Stockholm  

Svar: 
När namnet på en svensk regent utgörs 
av ett enda namn följer ordningstalet 
efter namnet: Gustav 1 (= Gustav Vasa), 
Erik XIV, Karl IX, Oskar II. 

Om kungens namn är ett dubbelnamn, 
tycks det vara tradition att det första 
namnet antingen är Karl eller Gustav: 
Gustav Adolf Karl Gustav, Karl Johan. 
(Ett undantag är den tyskfödde Adolf 
Fredrik som valdes till tronföljare 1751, 

men som inte brukar omtalas med något 
nummer alls.) Den nye kungen räknas 
som den senaste i raden av tidigare kung-
ar med samma första namn, och det sär-
skiljande andra namnet placeras sist, 
efter ordningstalet: Gustav VlAdolf Carl 
XVI Gustaf. 

Naturligtvis vore det också möjligt att 
behandla dubbelnamnet som en odelbar 
enhet och placera siffran eller siffrorna 
sist, men då skulle ordningsföljden för-
stås blivit en annan. Då skulle Pfalz-
greven Karl Gustav, drottning Kristinas 
kusin som efterträdde henne på tronen 
1654, ha kallats Karl Gustav 1 i stället 
för Karl X Gustav, och vår nuvarande 
kung skulle ha hetat Karl Gustav II. 
Varför man inte har följt det senare 
mönstret för svenska regenter är inte gott 
att veta. Kanske har det varit viktigt för 
den pfalziske Karl Gustav att framhäva 
ett samband med alla tidigare Karlar på 
Sveriges tron, liksom Gustav II Adolf 
med ordningstalet den andre betonade 
samhörigheten med anfadern Gustav 1 
(Vasa). 

Lena Moberg 
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