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Språkets liv 
Språk uppstår och språk dör. Men ett språk dör inte bara pang! som männis-
kor och djur gör. 

Det som håller språket vid liv är att det används, av många människor, i 
olika syften, ständigt och jämt. Till skillnad från pengar går språket inte åt av 
att användas. Det är tvärt om. Ju mer språket används desto livskraftigare, 
desto mer nyanserat blir det, alltså rikare. 

Normalt använder man språket utan att särskilt tänka på det. Men när folk 
tänker på språket tar det sig oftast uttryck i att man klagar på eller undrar över 
det eller det "felet" eller "missbruket". 1 det här numret redogör Gabriella 
Sandström för hur språkliga detaljer i artiklar på en dagstidning putsas i flera 
steg. 

Vi reagerar också på olika varianter av språket. Den finlandssvenske förfat-
taren och regissören Bengt Ahifors har synpunkter på finlandssvenskt scen-
språk. 

Även när vi kan ett språk behöver vi hjälpmedel. För ingen kan hela språ-
ket, i synnerhet inte alla ord. Så ordböcker behöver alla. Här recenseras den 
stora nya Nationalencyklopedins ordbok av Ove Oskarsson. 

Dessutom innehåller numret som vanligt insändare och Frågor och svar. Till 
de senare kan man räkna den artikel av Bertil Molde som behandlar uttrycket 
-dubbelt i sammansättningar med anledning av en artikel i förra numret. 

Det viktigaste för språk är att de används, men det skadar inte att man fun-
derar lite på olika sidor av språkbruket. 

Språkvå/ 1196 	3 



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

Att vara bakom 
Språket utvecklas, språket lever. Men 
ibland lever språket över sina tillgångar 
och fakta förändras utan att någon ens 
märker det. 

Två exempel: "Det sker bakom kulis-
serna." För den som är något bevandrad 
på en teater är det klart att det mesta i 
spelet förbereds i kulisserna. Det som 
äger rum bakom är inte alltid främj ande 
för dramatiken. 

Förr höll man någon om ryggen. Med 
tilltagande osäkerhet håller man nu mest 
någon bakom ryggen, en i sig vällovlig 
gärning men stundom kanske ohederlig. 

Jag brukar alltid avsluta mina samtal 
med "att man har bara blivit gammal och 
sur". Så ock nu. 

Bengt 0 

A propos fräscha klichéer 
vill jag framhålla att små pärlor också 
kan trilla fram ur teven. Den 16 januari 
1996 intervjuade ABC kl. 19.10 en poli-
tiker, som lät förstå att han nog borde ha 
agerat annorlunda när han nu hade till-
gång till efterkonstruktionens kranka 
spegel. 

Allan Rostvik, Uppsala 

Från AnnLouise Martin har vi fått 
annonsen ur tunnelbanetidningen Metro: 

Till skillnad från andra företag i Sverige som är över-

bemannade, så är det tvärt om hos oss Våra planer 

att öppna kontor hindras tills vi kan träna upp nya 

sökande inom: försäljning, marknadsföring, adminis-

tration och kundservice. Ju fortare du lär dig, desto 

fortare avancerar du. 

Ring för intervlu 

Fråga efter Diana 

R.P.M. Promotions, all 4 

"Här blir innebörden nästan komisk", 
skriver AnnLouise Martin, "motsatsen 
måtte väl vara att LATT KNAPPA 
SÖKES. Hur ska då det tolkas?" 

Säg det. Möjligen menar man med lätt 
lärda att man söker folk som inte besvä-
ras av för mycket lärdom, motsatsen vore 
då mycket, svårt eller tungt lärda. 
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Gabriella 	Språklig redigering på en dags- Sandst rom 

tidning 
Texterna i en dagstidning genomgår flera steg från manus till 
tryck. Vad som sker med språket under den processen visas i 
den här artikeln av språkkonsulten Gabriella Sandström, 
som studerat redigeringen av inrikesartiklar på Svenska 
Dagbladet. 

De senaste decennierna har arbetet för-
ändrats på dagstidningsredaktionerna i 
landet. Större delen av produktionsked-
jan har datoriserats och en hel yrkes-
grupp, sättarna, har försvunnit. På många 
håll har dessutom korrekturläsarna blivit 
färre eller t.o.m. avskaffats helt. 1 stället 
tycks redaktionsledningarna lita allt mer 
till skribenternas egen språkliga kompe-
tens och till ordbehandlingsprogrammens 
stavningskontroll. 

Frågan är vad som händer med språket 
i dagstidningarna när flera viktiga kon-
trollinstanser som sätteriet och korrektu-
ret försvinner. Översållas artiklarna av 
fel, stilbrott och inkonsekvenser? Eller 
fungerar det i stället så väl att andra 
yrkesgrupper tar över den språkliga 
granskningen? 

För att få svar, eller åtminstone en 
antydan till svar, på dessa frågor gjorde 
jag hösten 1994 en undersökning av kor-
rekturfelen i Svenska Dagbladets inrikes-
artiklar. (Med korrekturfel avses förutom 
språkfel även grafiska fel, som t.ex. fel-
aktig användning av bindestreck eller 
försvunnet mellanslag mellan två ord.) 

Syftet var dels att ta reda på hur 
många fel och vilken typ av fel som 
fanns i reportrarnas manus, dels att se 
vad som hände med felen under redige-
ringen. Vilka fel åtgärdas och vilka nya 
fel tillkommer? Hur många fel återstår  

efter att artiklarna granskats och redige-
rats av redaktionssekreterare och redige-
rare? 

På Svenska Dagbladet finns ett litet 
korrektur vars resurser inte räcker till läs-
ning av tidningens samtliga sidor. Att jag 
valde att undersöka just inrikesredaktio-
nens artiklar berodde på att inrikessidor-
na tillhör de sidor som inte korrekturlä-
ses. Granskningen görs i stället av redak-
tionssekreterarna och redigerarna. 

Arbetsgången på inrikes-
redaktionen 
De som leder arbetet på inrikesredaktio-
nen är redaktionssekreterarna. Deras upp-
gift är att komma med idéer till artiklar, 
fördela uppdragen bland reportrarna, 
granska artiklarnas språk och innehåll 
och vid eventuell utrymmesbrist bestäm-
ma vilka artiklar som ska publiceras. 

När reportrarna är klara med sina 
manus lämnar de dem till redaktions-
sekreterarna, som läser och ändrar dem 
direkt på skärmen. Därefter tar redigerar-
na över. De bryter om sidorna, d.v.s. pla-
cerar ut artiklar och illustrationer på 
sidan, kortar ned artiklarna vid behov 
och skriver rubriker och bildtexter. 
Dessutom har de till uppgift att granska 
språket och se till att de automatiska 
avstavningarna blir riktiga. 
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Allt arbete på redaktionen sker av 
naturliga skäl under konstant tidspress. 

Hur undersökningen genom-
fördes 
Undersökningen omfattar 29 artiklar 
skrivna av 15 reportrar. Artiklarna publi-
cerades fyra dagar under en vecka i okto-
ber 1994. Varje artikel har undersökts i 
tre versioner: reporterns manus, manus 
efter redaktionssekreterarens tvättning 
och slutligen den ombrutna och tryckta 
artikeln. 

Totalt har alltså 87 texter undersökts. 
Inget Tf-material ingår i undersökning-
en, utan samtliga artiklar är skrivna av 
Svenska Dagbladets egna reportrar. 

Artiklarnas längd varierar från 79 till 
727 ord, och genomsnittsartikeln består 
av drygt 370 ord. 1 varje redigeringsfas 
blir artiklarna kortare. Den tryckta arti-
keln är i genomsnitt 30 ord kortare än 
den text som reportern lämnade ifrån sig. 

Tillsammans med en av korrekturlä-
sarna gick jag igenom de olika versioner-
na av artiklarna och markerade alla för-
ändringar de genomgått. Därefter detalj-
granskade jag samtliga versioner och 
registrerade och klassificierade allt som 
kunde betraktas som fel. Jag räknade 
antalet fel i varje version och noterade 
även på vilket sätt fel försvunnit (t.ex. 
genom strykningar) eller tillkommit 
under redigeringen. 

Språknormer 
1 min granskning av felen i artiklarna har 
jag tillämpat en relativt sträng och kon-
servativ språksyn. Jag har felmarkerat 
allt som en nitisk uppsatsrättare eller kor-
rekturläsare skulle tänkas ändra på. Det 
beror också till stor del på att jag följt 
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den interna skrivregelsamlingen, Skriv-
regler för Svenska Dagbladet, som är 
från 1987. Dessa skrivregler syftar till att 
skapa ett enhetligt språkbruk i tidningen 
och har därför mycket tydliga rekom-
mendationer, framför allt på detaljnivå. 

Detta får till följd att exempelvis ord-
former som i många andra sammanhang 
skulle betraktas som helt korrekta, eller 
åtminstone godtagbara, klas sificerats 
som fel. Ett exempel är ska, som tycks 
bli allt vanligare även i mer officiella 
sammanhang. 

Utöver Skrivregler för Svenska 
Dagbladet har jag tillämpat de språknor-
mer som formuleras i Svenska skrivreg-
ler, Svensk handordbok, SAOL och i viss 
mån även Svenskt avstavningslexikon. 
Vid de tillfällen då Svenska skrivregler 
och Skrivregler för Svenska Dagbladet 
haft olika rekommendationer har den 
sistnämnda varit rättesnöre. 

De olika feltyperna 
Felen som jag fann i artiklarna är mycket 
olika både till typ och grad. De rör allt 
ifrån omkastade bokstäver till stilistiska 
tveksamheter och snåriga syntaktiska 
konstruktioner. En del av felen är helt 
uppenbara för alla som har svenska som 
modersmål medan andra är mer disku-
tabla. Man kan alltså mycket väl tala om 
gradskillnader när det gäller felen. 

1 kategoriseringen av felen urskilde 
jag följande elva feltyper: 

1 Skriv- och stavfel 
2 Interpunktionsfel 
3 Grafiska fel 
4 Formfel 
5 Lexikala fel 
6 Syntaktiska fel 
7 Versalfel 



8 Särskrivnings- och sammanskrivnings-
fel 

9 Förkortningsfel 
10 Sifferuttrycksfel 
11 Avstavningsfel 
Med skriv- och stavfel menas dels vanli-
ga stavfel, dels fel som kan tänkas bero 
på slarv eller stress och inte på bristande 
kunskaper hos skribenten, t.ex. omkasta-
de bokstäver. Exempel: orda grannt; hel-
sutar. 

Interpunktionsfelen består av komma-
teringsfel och övriga skiljeteckensfel, 
t.ex. avsaknad av punkt vid meningsslut. 
1 min bedömning av vad som ska räknas 
som kommateringsfel har jag följt de 
rekommendationer som finns i de interna 
skrivreglerna, som i sin tur bygger på 
sjätte upplagan av Språknämndens skriv-
regler (1971). 1 de fall då flera alternativ 
varit tänkbara har jag inte räknat några 
fel. Exempel: en bred, politisk lösning. 

Grafiska fel är sådana fel som rör gra-
fiska förhållanden, t.ex. sammanbland-
ning av bindestreck och tankstreck eller 
försvunna mellanslag mellan ord. 

Formfelen omfattar fel som rör böj - 
ning, kongruens, ordbildning och ordfor-
mer. Ordformsfelen skiljer sig från de 
andra såtillvida att de ofta innebär något 
slags etikettsbrott. Hit räknas nämligen 
de former som enligt Skrivregler för 
Svenska Dagbladet anses vara för var-
dagliga eller av andra skäl mindre lämp-
liga. Exempel: hemlighålits (böjnings-
fel); Den norska polisen är försiktiga 
(kongruensfel); departemen tsekreterare 
(ordbildningsfel); ska (ordformsfel). 

De lexikala felen rör ordens använd-
ning. Det kan t.ex. vara fel preposition i 
ett fast uttryck eller brott mot de seman-
tiska reglerna, som att ett transitivt verb 
använts i stället för ett intransitivt i en 
konstruktion. Här ryms också uttryck  

som inte är riktigt idiomatiska samt ord-
valsfel. Exempel: solidaritet för den 
svage (prepositionsfel); visiret lossade 
(semantiskt fel); skottmordet (idiomatiskt 
fel); propen (= propositionen, ordvals-
fel). 

Syntaktiska fel är sådana fel som rör 
ordföljd och meningsbyggnad. Många av 
felen består av formord som strukits: 
infinitivmärket att, hjälpverbet ha i infi-
nitiv och den underordnande konjunktio-
nen att. Andra fel är satsradningar, syft-
ningsfel och huvudsatsordföljd i bisatser. 
Exempel: Det kommer rensa ut de värsta 
filmerna; Ligan, som består nästan ute-
slutande av vanliga svenska män. 

Som versalfel räknar jag felaktigt 
använda stora och små bokstäver i början 
av ord. Hit hör bl.a. namn på myndighe-
ter som skrivits med liten initialbokstav i 
konflikt med de interna skrivreglema. 
Exempel: Sjöfartsverket; den Interna-
tionella haverikommissionen; sjöström; 
Europeiskt. 

Särskrivnings- och sammanskrivnings-
fel är fasta flerordsuttryck, ofta preposi-
tionsuttryck, som felaktigt sär- eller sam-
manskrivits. Jag har inte funnit ett enda 
exempel på särskrivningar av den omdis-
kuterade typen begravnings gudtjänst i 
materialet, utan felen består nästan ute-
slutande av flerordsuttryck som antingen 
kan skrivas ihop eller isär. 1 Skrivregler 
för Svenska Dagbladet rekommenderas 
skribenterna att enbart använda SAOL:s 
förstaform, vilket innebär att en etablerad 
sammanskrivning som andraformen idag 
räknas som fel. Fler exempel: framför-
allt; igång; i genom. 

Förkortningsfelen är ord och uttryck 
som antingen förkortats felaktigt, eller 
också är de "förbjudna" förkortningar. På 
Svenska Dagbladet (och många andra 
tidningar med för den delen) försöker 
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man att undvika förkortningar i artiklar-
na, och endast de allra vanligaste förkort-
ningarna är tillåtna. Exempel: i 30 km 
hastighet; tf (= tillförordnad). 

Sifferuttrycksfel innefattar alla fel som 
rör siffror och tal. De består bl.a. av låga 
tal som skrivits med siffror i stället för 
med bokstäver, tal som löper över två 
rader och årtal som inleder en mening. 
Exempel: 5-åriga. 

Avstavningsfel är avstavningar där en-
konsonantprincipen inte tillämpats eller 
där nödvändiga undantag från principen 
inte gjort, t.ex. när ett sammansatt ord 
klyvts alldeles intill den naturliga ord-
gränsen. Exempel: pres-s upp båd; Ro-
sen g-ren. 

Resultat 
Hur felfritt skrev då reportrarna9  Och hur 
gick det för redaktionssekreterarna och 
redigerarna att rätta till felen? 

Sammanfattningsvis kan man säga att 
det fanns ganska många fel i reportramas  

manus, men de blir betydligt färre under 
redigeringen. De vanligaste felen är in-
terpunktionsfel, grafiska fel och lexikala 
fel. De flesta fel som försvinner under 
redigeringen beror på medvetna åtgärder 
av framför allt redaktionssekreterarna, 
men en del fel försvinner i samband med 
strykningar i artiklarna. De vanligaste 
nya felen tillhör feltyperna grafiska fel, 
versalfel, sär- och sammanskrivningsfel 
och i det sista ledet avstavningsfel. 

Hur många fel fanns i artiklarna? 
Reporterversionerna innehåller totalt 405 
fel, vilket innebär i genomsnitt 13,97 
fel/artikel eller 3,58 fel/100 ord. (Att 
enbart se till antalet fel per artikel blir 
missvisande eftersom artiklarna är betyd-
ligt längre i den första versionen av arti-
keln.) För redaktionssekreterar- och redi-
gerarversionerna har jag räknat det antal 
fel som återstår när de försvunna felen 
räknats bort och de nya felen lagts till, 
d.v.s. nettosumman. 

Version av artikeln 	Antal fel 	Antal fel 	Antal fel 
totalt 	per artikel 	per 100 ord 

Reporterversion 	 405 13,97 3,58 
Redaktionssekreterarversion 	245 8,45 2,32 
Redigerarversion 	 217 7,48 2,09 
Hela materialet 	 867 9,96 2,69 

Som framgår av tabellen ovan blir felen 
färre under redigeringen. Av reporterver-
sionernas 405 fel åtgärdas närmare hälf-
ten: 217 fel återstår i den tryckta artikeln. 
Det stora rättningsarbetet görs av redak-
tionssekreterarna, även om redigerarna 
också åtgärdar fel. Att antalet fel inte 

minskar mer mellan de två sista leden 
kan till stor del förklaras med att en helt 
ny feltyp, avstavningsfelen, tillkommer 
först i redigerarversionerna. Dessför-
innan förekommer överhuvudtaget inga 
avstavningar. 
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Vilka fel är vanligast och ovanligast? 
1 nästa tabell presenteras frekvensen för feltyperna i varje version. 

Version Reporter Redaktions- 
sekreterare 

Redigerare Totalt 

Feltyp 
1. Skrivfel 42 24 12 78 
2. Interpunktionsfel 68 53 54 175 
3. Grafiska fel 90 44 18 152 
4. Formfel 25 14 12 51 
5. Lexikala fel 50 28 27 104 
6. Syntaxfel 44 26 23 93 
7. Versalfel 28 18 16 62 
8. Särskrivningsfel 13 13 13 39 
9. Förkortningsfel 5 1 1 7 

10. Sifferfel 40 24 11 75 
11. Avstavningsfel 0 0 30 30 

Summa 405 245 217 867 

De vanligaste felen som reportrarna gör 
är grafiska fel. Framför allt har de svårt 
att hålla isär bindestreck och tankstreck. 
De missar också att göra mellanslag, och 
ibland gör de dubbla mellanslag. Andra 
svårigheter som rör grafiska förhållanden 
är användningen av bindestreck i sam-
mansatta ord och citationstecken. Näst 
vanligast är interpunktionsfelen, som till 
90 % utgörs av kommateringsfel. Report-
rarna gör också många lexikala fel, 
huvudsakligen idiomatiska fel och prepo-
sitionsfel. 

Efter att redaktionssekreterarna gran-
skat manus är ordningen mellan de två 
vanligaste feltyperna omkastad. Nu är 
interpunktionsfelen flest, tätt följda av de 
grafiska felen. 

1 den tryckta artikeln, d.v.s. efter redi-
gerarrias ändringar, är fortfarande inter-
punktionsfelen flest. På andra plats kom- 

mer nu avstavningsfelen, och den tredje 
vanligaste feltypen är även här de lexika-
la felen. 

Totalt sett är interpunktionsfelen flest. 
De åtgärdas inte i lika stor utsträckning 
som t.ex. de grafiska felen, kanske för att 
det råder större osäkerhet kring inter-
punktionsreglerna. Därmed kan man 
misstänka att redaktionssekreterarnas 
och redigerarnas tolerans mot avvikelser 
är större än för andra, mer entydiga fel. 

Den i särklass ovanligaste feltypen 
totalt är förkortningsfelen. Därefter kom-
mer avstavningsfelen, som visserligen är 
många i redigerarversionerna men få 
totalt sett på grund av att de endast kan 
förekomma i den sista versionen. Den 
tredje ovanligaste feltypen är särskriv-
nings- och sammanskrivningsfelen. 

För att få en fullständigare bild av vad 
som händer i de båda redigeringsleden 
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har jag tittat närmare på samtliga fel som 
försvunnit respektive tillkommit, d.v.s. 
inte enbart de fel som återstår efter att de 
försvunna felen räknats bort och de nya 
lagts till. 

Det visade sig att 72 % av samtliga fel 
som försvunnit under redigeringen för-
svann hos redaktionssekreterarna. Detta 
kan till stor del förklaras med att det är 
redaktionssekreterarna som gör de mest 
omfattande strykningarna - många fel 
försvinner som ett resultat av strykningar. 

Av de nytillkomna felen uppstod drygt 
hälften, 55 %, hos redigerarna, vilket 
delvis kan förklaras med att det är i detta 
led som avstavningsfelen tillkommer. 

Hur felen försvunnit/till-
kommit 
Jag har även undersökt på vilket sätt 
felen i artiklarna försvunnit och i före-
kommande fall tillkommit. Alla försvun-
na fel är nämligen inte "rättade", d.v.s. 
medvetet åtgärdade, utan fel kan även 
försvinna i samband med strykningar och 
övriga omarbetningar. Om en redaktions-
sekreterare eller redigerare stryker eller 
helt skriver om en del av artikeln som 
innehåller fel, försvinner ju felen på 
köpet. När det gäller de nya felen har jag 
skilt ut dem som uppstått i samband med 
strykningar, omarbetningar och tillägg. 

Det visade sig att 75 % av de fel som 
försvunnit mellan första och andra ver-
sionen var medvetet åtgärdade, medan 
18 % försvunnit i samband med stryk- 
ningar och 	i samband med omarbet- 
ningar. Redaktionssekreterarna gör alltså 
en hel del strykningar och omarbetningar 
i artiklarna som medför att fel försvinner. 

Av de fel som försvunnit mellan andra 
och tredje versionen har jag bedömt hela 
90 % som medvetet åtgärdade. Stryk- 

ningar medförde att 9 % av felen för-
svann, och den sista procenten försvann 
vid omarbetningar. 

De nya felen är desto svårare att sätta i 
samband med någon särskild typ av redi-
gering. Av samtliga nya fel har 90% helt 
enkelt tillkommit. Ett något förvånande 
resultat är att fler fel tillkommit vid 
omarbetningar än vid tillägg. Det verkar 
alltså vara större risk för att det ska bli 
fel när texten skrivs om än när helt ny 
text skrivs. 

Vilka fel försvinner och vilka tillkom-
mer? 
Jag har också tittat närmare på vilken typ 
av fel som försvinner och tillkommer i 
de båda redigeringsleden. Av de fel som 
försvunnit hos redaktionssekreterarna är 
de grafiska felen, interpunktionsfelen 
och de lexikala felen flest. Paradoxalt 
nog är feltyperna grafiska fel och inter-
punktionsfel vanligast även bland de nya 
felen. Det är alltså samma slags fel som 
försvinner och som tillkommer. 

Hos redigerarna är de flesta försvunna 
felen grafiska fel. Övriga fel som för-
svinner i detta led är sifferuttrycksfel och 
skriv- och stavfel. De nya felen är till 
över 60 % avstavningsfel. Om redigerar-
na kunde se till att avstavningarna blev 
korrekta skulle nästan inga nya fel uppstå 
i detta led - bara 19 nya fel totalt, eller 
mindre än 1 fel per artikel i genomsnitt. 

Arbetsmiljön 
På redaktionen antyddes från flera håll 
att den stökiga arbetsmiljön för de 
reportrar som saknade eget arbetsrum 
skulle inverka på deras förmåga att skri-
va bra och felfritt. 1 det här materialet 
finns dock inget som tyder på att de 
reportrar som sitter i kontorslandskapet 
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skulle göra fler fel än de som har eget 
rum. Kanske skulle en större undersök-
ning visa på en sådan skillnad. 

Vad undersökningen däremot har visat 
är att de tryckta artiklarna, trots goda 
insatser från redaktionssekreterare och 
redigerare, innehåller en hel del fel. 
Antalet fel är i genomsnitt 7,48 per arti-
kel eller 2,09/100 ord. Men då bör man 
hålla i minnet att felen inte alltid är så 
allvarliga. Ofta utgör de bara avvikelser 
från de detaljerade rekommendationerna 
i Skrivregler för Svenska Dagbladet. 

Krutet bör enligt min mening läggas 
på att få bukt med avstavningsfelen. 
Vore det inte för dem skulle antalet fel i 
de tryckta artiklarna vara betydligt färre 
(i genomsnitt 6,45 i stället för 7,48 per 
artikel). Dilemmat är att varje ändring 
riskerar att ändra radfallet, vilket lätt kan 
ge upphov till nya avstavningsfel. 

Exempel på hur en artikel 
undersökts 
Avslutningsvis ska jag presentera ett 
utdrag ur en av artiklarna i samtliga tre 
versioner. Felen är markerade med 
understrykning, och de ställen där text-
versionen skiljer sig från närmast föregå-
ende eller efterföljande version är marke-
rade med kursiv stil. Detta för att ge en 
bild av hur redaktionssekreterarnas och 
redigerarnas omarbetningar kan se ut. 1 
den tredje versionen har avstavningarna 
markerats med bindestreck. 

Utdraget består av första hälften av 
artikeln "Etiskt råd skall bistå regering-
en". 

Reporterversionen 
Tidigast inom en månad kan dykare 
skickas ner för att undersöka de till- 

gängliga däcken på den förlista 
Estonia. Förutsättningen är att jö-
fartsverket bedömer åtgärden som 
lämplig och att den estniska regering-
en ger sitt samtycke. Och innan några 
kroppar kan hämtas upp krävs ytterli-
gare överläggningar, bland annat med 
det etiska råd som regeringen tillsätter 
/g, torsdag. 

Bärgning eller inte bärgning? Rege-
ringens ambition är att ge ett klart 
besked innan årsskiftet. Den estniska 
regeringen har hittills inte tagit ställ-
ning ifrågan. Men även om ett gemen-
samt beslut kommer inom kort kan 
vraket av tekniska skäl inte föras upp 
till ytan förrän sommaren 1995. 

Dessförinnan skall Sjöfartsverket lö-
pande rapportera om vad en sådan 
operation skulle innebära. Ar det möj-
ligt för dykare att gå in i fartyget och 
hämta de omkomna? Hur många kri-
minaltekniker och rättsläkare behövs? 
Finns det tillräckligt med kylkapacitet 
för att förvara kropparna pa I och var 
skall fartyget läggas? 

Det är exempel på frågor som sjö-
fartsverket kLig  får i uppdrag att 
besvara. Samtidigt tillsätter regering-
en ett etiskt råd med präster, psykolo-
ger och andra yrkesgrupper med bri 
mänsklig erfarenheter. Rådet skall bå-
de fungera som ett forum för offentligt 
samtal och som rådgivare till regering-
en i sitt etiska övervägande. 

- Vad slutsatsen än blir, så kommer 
det att väcka starka känslor. Många 
anhöriga kräver att fartyget lyfts upp_ 
men lika många som jag talat med vill 
att Estonia förblir på havets botten, 
säger kommunikationsminister Ines 
Uusmann. 
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Redaktionssekreterarversionen 
Tidigast inom en månad kan dykare 
skickas ner för att undersöka de till-
gängliga däcken på den förlista 
Estonia. Förutsättningen är att sjö-
fartsverket bedömer åtgärden som 
lämplig och att den estniska regering-
en ger sitt samtycke. Och innan några 
kroppar kan hämtas upp krävs ytterli-
gare överläggningar, bland annat med 
det etiska råd som regeringen tillsätter 
i dag, torsdag. 

Bärgning eller inte bärgning? Rege-
ringens ambition är att ge ett klart 
besked före årsskiftet. Den estniska 
regeringen har hittills inte tagit ställ-
ning i frågan. Men även om ett 
gemensamt beslut kommer inom kort 
kan vraket av tekniska skäl inte föras 
upp till ytan förrän sommaren 1995. 

Dessförinnan skall sjöfartsverket 
löpande rapportera om vad en sådan 
operation skulle innebära och en rad 
frågor måste besvaras: 

Är det möjligt för dykare att gå in i 
fartyget och hämta de omkomna? Hur 
många kriminaltekniker och rättsläka-
re behövs? Finns det tillräckligt med 
kylkapacitet för att förvara kropparna_ 
och var skall fartyget läggas? 

Samtidigt tillsätter regeringen ett 
etiskt råd med präster, psykologer och 
andra yrkesgrupper med bred mänsk-
lig erfarenheter. Rådet skall både fun-
gera som ett forum för offentligt sam-
tal och som rådgivare till regeringen i 
sitt etiska övervägande. 

- Vad slutsatsen än blir, så kommer 
det att väcka starka känslor. Många 
anhöriga kräver att fartyget lyfts upp_ 

men lika många som jag talat med vill 
att Estonia förblir på havets botten, 
säger kommunikationsminister Ines 
Uusmann. 

Redigera rversionen 
Tidigast inom en månad kan dykare 
skickas ner för att un-dersöka de till-
gängliga däcken på den förlista 
Estonia. 

Förutsättningen är att sjö-fartsverket 
bedömer åtgärden som lämplig och att 
den est-niska regeringen ger sitt sam-
tycke. 

Och innan några kroppar kan hämtas 
upp krävs ytterli-gare överläggningar, 
bland an-nat med det etiska råd som 
re-geringen tillsätter i dag, tors-dag. 

Bärgning eller inte bärg-ning? Rege-
ringens ambition är att ge ett klart 
besked före års-skiftet. Den estniska 
regering-en har hittills inte tagit ställ-
ning i frågan. Men även om ett 
gemensamt beslut kommer in-om kort 
kan vraket av teknis-ka skäl inte föras 
upp till ytan förrän sommaren 
1 995Dess-förinnan skall sjöfartsver-
ket löpande rapportera om vad en 
sådan operation skulle inne-bära och 
en rad frågor måste besvaras 

Etiskt råd 

Är det möjligt för dykare att gå in i 
fartyget och hämta de omkomna? Hur 
många krimi-naltekniker och rättslä-
kare be-hövs? Finns det tillräckligt 
med kylkapacitet för att för-vara 
kropparna_ och var skall fartyget läg-
gas? 
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Samtidigt tillsätter regering-en ett 
etiskt råd med präster, psykologer och 
andra yrkes-grupper med bred mänsk-
lig erfarenheter. Rådet skall både fun-
gera som ett forum för of-fentligt sam-
tal och som råd-givare till regeringen i 
sitt etis-ka övervägande. 

- Vad slutsatsen än blir, så kommer 
det att väcka starka känslor. Många 
anhöriga krä-ver att fartyget lyfts upp_ 
men lika många som jag talat med vill 
att Estonia förblir på ha-vets botten, 
säger kommuni-kationsminister Ines 
Uus-mann. 

Svenska språknämndens j ubileumsfond 
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: 

Birger Drake, Sten Ewerth (igen), Arne Hamburger och Peter A. Sjögren. 
Till minne av Bertil Molde har bidrag skänkts av Ulla Höjer. 
Till minne av Solfrid Söderlind har bidrag skänkts av Maj Reinhammar. 
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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Ove 	 Nationalencyklopedins ordbok 
Oskarsson 

1 samma utförande som Nationalencyklopedin ger Bra 
Böcker ut en ordbok i tre band. Den anmäls här av Ove 
Oskarsson, språkvetare och översättare, i en grundlig ge-
nomgång av vilka typer av upplysningar som ges i ordbo-
ken. 

1 tre band av Nationalencyklopedins ord-
bok, en "bok med förteckning över (de 
viktigare) orden i ett språk jämte ordför-
klaringar på samma språk", (NEO) kom-
mer det att lämnas upplysningar om 
dagens svenska språk. Banden skall 
rymma c:a 2 000 sidor. Med ett annat 
mått mätt blir deras omfång c:a 137 000 
uppslagsord. De två första av de tre ban-
den är nu utkomna. 

Det är förlaget Bra Böcker som ger ut 
ordboken. Förlaget har samarbetat med 
Språkdata vid Göteborgs universitet. 
Professor Sture Allén, Svenska Akade-
miens ständige sekreterare, har som 
vetenskaplig ledare lett projektet. 

Språkdatas databas och dess lexikalis-
ka databas har legat till grund för lexi-
konarbete tidigare. Sålunda bygger 
Norstedts svenska ordbok också på mate-
rial från Språkdata. Samarbetet med Bra 
Böcker kring NEO har bl.a. lett till att 
(delar av) artiklar i NEO ibland är iden-
tiska med artiklar i Norstedts. Till dels är 
materialet hämtat också från National-
encyklopedin. 

Redan befintliga ordböcker 
Varför ger någon nu ut en ny ordbok 
med syftet att sprida "upplysningar om 
dagens svenska språk"? Det finns ju 
redan sådana ordböcker. Det finns en 
Norstedts svenska ordbok, dessutom en 

Bonniers svenska ordbok och en Svenska 
Akademiens ordlista, för att nämna några 
exempel. 

Ett skäl är att språket är föränderligt. 
Vi erövrar nya ord, kasserar en del, fyller 
andra åter med ny betydelse. Därför 
behövs det ständigt nya ordböcker. Ett 
annat skäl är att utgivaren vill tillföra 
någon upplysning som inte varit lätt till-
gänglig förut. 

Historia 
1 fallet med NEO är det bl.a. rikedomen 
på historiska uppgifter som är påfallande. 
Under 27 000 av uppslagsorden finns det 
upplysning om ordens härkomst och 
utveckling. 1 de flesta fall består uppgif-
ten endast i en notis om första belägg, 
sålunda en uppgift om var och när ett ord 
först påträffats i svenskan. 1 fråga om 
glasögon får vi t.ex. veta att ordet använ-
des redan före år 1520. Det skrevs i forn-
svenskan som glasöghon. Att den lite 
vaga tidsuppgiften om glasögon anger 
just 1520 hänger samman med att en 
huvudkälla för sådana uppgifter, Svenska 
Akademiens ordbok, beskriver svenskan 
just från nya tidens inledning och framåt, 
intill våra dagar. Sådana historiska upp-
gifter förekommer annars knappast i 
andra ordböcker än de rent etymologiska. 
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Stavning, uttal och avstav-
ning 
NEO tar upp många av de arter av upp-
lysningar som ordböcker brukar redovi-
sa. 

När det gäller stavning brukar Svenska 
Akademiens ordlista (SAOL) betraktas 
som norm för svenskt skriftspråk. Om 
det någonstans förekommer tvist om hur 
ett ord skall stavas, kan tvisten oftast sh-
tas med SAOL:s hjälp. 

Uppgifter om uttal, särskilt betoning, 
förekommer i flera ordböcker, men säl-
ian så konsekvent som i NEO, där det 
ges anvisningar om uttal av alla ord vars 
uttal inte lätt kan härledas dels ur skrift-
bilden, dels ur de betoningssymboler 
som ges i ordboken: ii i ord med akut 
accent, /7 i ord med grav accent: faci'l, 
facilite 't, fa 'cit, fack idiot. 

1 fråga om avstavning följer NEO den 
morfematiska principen. Man avstavar 
alltså ord efter de enskilda ordledens 
betydelse, inte efter hur stavelserna är 
uppbyggda av vokaler och konsonanter. 
Man analyserar alltså gles-bygd-en, sna-
rare än det hävdvunna gles-byg-den, som 
följer stavelseprincipen. 

Det skulle kunna hävdas att man i 
NEO driver den morfematiska principen 
väl långt. Ett morfem är den minsta bety-
delsebärande enheten i ett språk. Sådana 
enheter kan man lätt se när det gäller att 
avstava gles-bygd-en. Regeln håller inför 
ärvda svenska ord, men när vi kommer 
till lånord såsom cirkulation, ges ordle-
den cirkul-at-ion-en, en ordindelning 
som tycks godtycklig. Ledet cirkul kan 
hämtas ur t.ex. cirkul-era, cirkul-är. 
Ändelsen för bestämd form -en, är också 
lätt att känna igen. Men vad är det som 
säger att -ation- skall delas just mellan - 
at- och -ion-? Jag antar att ordboksredak- 

tionen bygger på ordpar som 
negativ:negation för sin analys, men vi 
språkbrukare finner den egendomlig, tror 
jag, därför att det skrivna ordet avdelas 
mellan två bokstäver som tillsammans 
betecknar sj-ljudet. Och grunden till att 
ordleden i fromagen anges just som 
from-ag-en bygger, gissar jag, på att 
avledningsändelsen -ag känns igen från 
andra ord avledda med -age: blamage, 
garage, montage, sabotage, och att -ag 
alltså i detta avseende kan klassificeras 
som ett särskilt morfem. Med detta blir 
således det som återstår av fromagen, 
nämligen from-, likaså ett särskilt mor-
fem. 

Det är sålunda svårt att dela in ord i 
orddelar, utifrån morfematisk princip, 
när man kommer till ord som bara exper-
ter kan rätt analysera, experter som besit-
ter kunskap i klassiska såväl som moder-
na språk och som har tillgång till stort 
ordmaterial. Ty hur skall helikopter rätt 
analyseras? 

Betydelse och definitioner 
Ordens betydelse anges i NEO. 1 detta 
liknar NEO t.ex. Bonniers svenska ord-
bok och Norstedts svenska ordbok. Den 
skiljer sig alltså i detta från SAOL, som 
endast sparsamt upplyser om betydelse-
förhållanden. Någon gång förklaras ett 
ord i NEO genom att en synonym anges: 

glasvete durumvete 

Oftast är definitionerna i NEO emellertid 
mer genomarbetade än så. De anger ett 
begrepps art och dess särskilda känne-
tecken: 

glasört typ av (rödtonad) mållväxt 
med köttig, ledad stjälk, förkrympta 
blad och gröna oansenliga blommor 
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insänkta i stjälken; förr anv. för utvin-
ning av soda till glastillverkning 

Jag sade tidigare att det finns artiklar i 
NEO som i hög grad liknar artiklar i 
Norstedts svenska ordbok. Men det går 
alltså också att se att ordboken är en nära 
släkting till Nationalencyklopedin, inte 
bara därför att de två verken delvis bär 
samma namn och har samma yttre dräkt. 
De har också andra släktdrag: ordförkla-
ringar som finns i NEO men inte i 
Norstedts minner om artiklar ur 
Nationalencyklopedin. Detta är möjligen 
en poäng: delar av vårt språk är så stabilt 
att det vore besvärande om man måste 
omdefiniera väsentliga delar av ordförrå-
det från ordbok till ordbok, från ett 
decennium till det nästa. 

Ord i omgivning 
Ord är sällan solitärer. De förekommer 
typiskt tillsammans med andra ord. Dels 
har vi ord som och, i, att, den, som 
ensamma betyder just ingenting och 
redan genom detta ropar på sällskap, dels 
har vi ord som helgmålsringning och hel-
gardera, som förekommer endast i få 
textsammanhang, det förra nästan bara i 
kyrkliga sammanhang, det senare mest i 
fotbollssammanhang. 

När NEO under rubriken KONSTR. ger 
anvisningar om ett ords användning är 
det inte sammanhang i betydelse som 
avses - man ger endast en grammatisk 
ram, eller för att tala med grammatiker-
na, man anger ordens valens, t.ex. under 

helgonlegend en - (av ngn) (om ngn 
el. ngt), 

där bågen ersätter uppslagsordet, alltså 
"en helgonlegend (av 

Angivande av valens är ett sparsmakat 
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sätt att säga något om ett ords fraseologi. 
Det minner mest om latinlexikonets 
kärva budskap: "affirmo alci alqd 
(Troianis spem)". Observera dock att 
upphovsmannen till latinlexikonet ome-
delbart fyller ut ramen med ett exempel. 
Man måste känna ett språk väl för att ur 
sådana sparsamma upplysningar om 
valens dra en korrekt slutsats om hur ett 
ord skall användas. 

Ett komplett verk? 
"Verket avspeglar det allmänna språk vi 
använder idag, och är den första svenska 
ordbok som på ett samlat sätt beskriver 
det svenska språket." Så säger en 
reklamfolder från förlaget. Men är en 
sådan spegling möjlig? 

Det finns hinder. Det är svårt att 
avgränsa ett allmänspråk från andra 
språkarter, t.ex. från fackspråk. Där bju-
der NEO på rätt många exempel på att 
man inte dragit någon snäv gräns; man 
förtecknar många facktermer. Det är 
dessutom så att ett språk är ett öppet sys-
tem, som dagligen förändras bl.a. genom 
att vårt individuella och kollektiva vetan-
de förändras och med detta vår ordskatt. 

NEO är alltså lika litet som någon 
annan ordbok komplett i strikt mening. 
En ordbok är, som sagt, en förteckning 
över ett språks viktigare ord, och den är 
fullständig bara i den meningen att an-
vändaren finner åtminstone de ord som 
han eller hon väntar sig att finna. Sedan 
kan det utöver detta finnas ord som ingen 
har väntat sig att finna. Det gäller i NEO 
dels ord för historiska företeelser, t.ex. 
fältväbel, dels ord från fackområden, 
t.ex. geotropism och heliotrop. Men det 
är naturligtvis svårt att gissa vad använ-
dare av NEO kan komma på att slå upp. 
Möjligen är det endast fackordlistor som 



kan lastas för att de presenterar ord som 
uppenbart faller utanför en angiven ram. 
Det är svårt att för en ordbok som NEO 
ange en sådan ram - vad som är ett 
språks viktigare ord är en öppen fråga. 
Vi vanliga språkbrukare spränger ju själ-
va den allmänna ramen snart sagt varje 
dag. 

Till svårigheten att göra en ordbok 
komplett bidrar det förhållandet att det 
finns ett gränsområde mellan lexikon och 
grammatik. Det finns ord som lätt nybil-
das med grammatikens regler och som 
inte utan vidare kan räknas till språkets 
viktigare ord. Vi kan t.ex. sätta samman 
ordstammar som ingen tidigare har kom-
mit på att sätta samman: flertjänstnät. En 
del sådana sammansatta ord vinner 
insteg i allmänspråk eller fackspråk och 
får småningom status av självständiga 
ord. De blir lexikaliserade, som det heter, 
och det förhållandet att de vunnit bur-
skap speglas i det att de tas upp i ord-
böcker. 1 NEO följer man följande regel: 

Sammansättningar med lexemet i för-
led så väl som slutled tas upp. - - - 
De morfologiska exemplen är ett vik-
tigt komplement till definitioner och 
betydelserelationer. 

Ett annat exempel på ord i gränslandet 
utgör de substantiv som är bildade till 
verb. Till sätta bildar vi sättning och slit-
tande med ledning av vår inbyggda 
grammatik. Ingen behöver instruera oss 
om hur vi skall gå till väga för att bilda 
ett sådant ord. Många sådana verbalab-
strakter har blivit lexikaliserade. Tänk 
t.ex. på avrinning, avrivning, avredning, 
blomning, förpuppning, granskning, 
handling. 

Det är rimligt att i en ordbok ange 
sådana ord, särskilt när de har antagit en 
betydelse som inte utan vidare kan härle- 

das från grundordets betydelse. Det görs 
också i NEO. Men dessutom har man 
valt ett annat sätt - man anger många 
verbalabstrakter och bland dessa en del 
som åtminstone i förstone tycks omöjli-
ga. Vi har verbet droga men använder 
sällan dro gande och drogning, kanske 
därför att ordet används i stilar där ver-
balabstrakter har låg frekvens. 

Konsekvens 
Definitioner är av varierande halt i all-
mänspråkliga ordböcker. Detta är inte en 
brist hos ordboksredaktioner - det är sna-
rare en brist hos världen, som inte är så 
inrättad att den i alla stycken låter sig 
beskrivas på samma sätt som företeelser 
inom flora och fauna. 

Det är särskilt lätt att forma sådana 
genus-species-definitioner (se definitio-
nen till glasört ovan) när det gäller väx-
ter och djur, som av vetenskapen har 
förts samman till arter just på grundval 
av släktskap. 

Men även artefakter kan få liknande 
definitioner: 

glasögon anordning för förbättring av 
synen eller skydd för ögonen beståen-
de av ett optiskt (slipat) eller färgat 
glas för vartdera ögat innefattat i en 
lätt ställning som vilar på näsryggen 
och öronens ovansidor. 

Under artikeln om glasögon ges dessut-
om hänvisning till besläktade begrepp: 
kontaktlins, monokel, pincené. 

Adjektiv får normalt enklare definitio-
ner, likaså verben: 

emotionell som har att göra med käns-
lor 
glatt slät, blank och hal 
bocka 1. tillfälligt böja huvudet fram- 
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åt och nedåt som tecken på hälsning 
eller aktning ofta om barn 2. (ofta med par-

tikel) böja (ngt) till bestående krökt 
form med 'uvs, på plåtar stänger, rör m.fl. 

metalldelar 

glida röra sig jämnt och med konstant 
kontakt med underlaget som ofta är glatt 

Definitionen till emotionell antyder en 
formell svårighet som gör sig gällande i 
definitioner till adjektiv. 1 normalfallet 
skall det definierade ordet i ett satssam-
manhang vara utbytbart mot definitio-
nen, eller, med andra ord, det skall råda 
symmetri mellan de två leden, en gram-
matisk symmetri som inte föreligger 
mellan "emotionell" och "som har att 
göra med känslor". 

Tecken för släktskap 
NEO har beteckningar för att ange rela-
tioner mellan begrepp. Det sätts i en del 
artiklar ut pilar, som anger ett begrepps 
ställning inom en begreppssfär. En hö-
gerpil - pekar ut ett sidobegrepp - 
under dikt finner vi en sådan pil med 
hänvisning till poem, vers, visa. Detta är 
den vanligaste angivelsen. Jag har läst 
sida efter sida utan att träffa på någon 
annan pil. Den uppåtriktade pilen T 
pekar ut ett överordnat begrepp - sådana 
pilar behövs sällan eftersom denna be-
greppsrelation uttryckligen anges i en 
definition: en hundracka är en hund, är 
ett husdjur. Nedåtpilen .L, slutligen, an-
ger underbegrepp - sådana behövs knap-
past heller - underordnade begrepp pre-
senteras oftast i ordboksartiklarna som 
exempel på sammansättningar: dotterfö-
retag, elektronikföretag, familjeföretag. 

Det förhållandet att pilarna förekom-
mer så sällan, med undantag av högerrik-
tad pil, är ändå förvånande. Är det så säl- 

lan som vi ordnar vårt vetande i hierar-
kiska kategorier? Någonstans har jag läst 
att folk ofta håller i sär tre hierarkiska 
nivåer, när man talar om sådant som inte 
rör fackkunskap. Det finns fjäll, som är 
ett slags berg, som är ett slags upphöj-
ningar. Det finns blädderböcker, som är 
ett slags böcker, som är ett slags skrifter. 

Regelrätt 
Redaktionen har följt ett genomarbetat 
och väl övertänkt typografiskt system, 
där fet stil, rak stil, kursiv stil, kapitäler 
och andra medel utnyttjas för att det skall 
klart framgå av vilken art upplysningarna 
i en artikel är. 1 dessa avseende är ordbo-
ken lik Nationalencyklopedin. 

av, ur, efter, till 	engelskan 

Notationen är ändå inte i alla stycken 
användarvänlig. Man kräver mycket av 
den användare som skall hålla i minnet 
att: 

(glamour)... är alltså ett lånord från ett 
bestämt språk, vilket markeras med 
prepositionen av. Om ett ord har kom-
mit in via flera (ej angivna) språk, 
används ur ... Översättningslån mar-
keras med efter ... En mera allmän 
relation anges med till ... Arvordens 
etymologi meddelas utan preposition. 

Under uppslagsordet bettel kan vi sålun-
da inhämta: 

till bertla 'förse med bertel, bettel'; 
efter ty. börteln med samma bet., till 
Bort (Bord) 'bård, kant'. 

Minns du nu, ärade läsare, vad efter och 
till säger i detta sammanhang? 
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Citat 
NEO är på ett sätt sett en väl strukturerad 
(och redigerad) samling citat. Man har 
haft tillgång till en lexikalisk databas 
(som i sin tur är en samling citat), till 
äldre ordböcker och till Nationalen-
cyklopedin. Den använda tekniken bor-
gar för att citaten är noga återgivna. De 
har legat i en databas och plockats fram, 
och på den vägen skall ingenting som 
förvanskar texten inträffa. 

Med hjälp av exempel belyses använd-
ningen av orden. Särskilt anges ordens 
förmåga att bilda sammansättningar på 
detta sätt. Under glesbygd finner vi t.ex.: 

glesb)'gdskommun; glesbygdsproblem; 
glesbygdsskola; glesbygdsstöd; en del 
av barnen i en var tvungna att åka 
skolskjuts i två timmar per dag; sys-
selsättningen i —erna och sko gslänen 

Skälet till att ange sammansättningar 
brukar vara att ordboksmakaren slits 
mellan önskan att vara fullständig och 
tvånget att spara på utrymmet. Sam-
mansättning är, som sagt, delvis en 
grammatisk företeelse - vi bildar ideli-
gen nya sammansättningar på grundval 
av enkla ord. Därför kan man inte kräva 
av någon ordbok att den skall vara full-
ständig i fråga om sammansatta ord. 

De sammansatta orden under glesbygd 
lär oss mindre om språket än om världen. 
Förmågan att bilda sammansättningar 
besitter var och en av oss. Men raddan av 
glesbygdsord undervisar oss om vad som 
förts på tal, vad som varit intressant, vad 
som varit värt att veta och benämna. 

Som synes får vi veta ganska mycket 
om vi slår upp en artikel i NEO. Främst 
får vi språkupplysningar. Det är emeller-
tid inte litet kunskap om världen som 
ryms i ordförldaringar och exempel. 

Svår att använda? 
Den som har bäst förutsättningar att ur 
NEO hämta nyttiga upplysningar är den 
som är tämligen bildad när det gäller 
svenska språket. Andra läsare riskerar att 
drunkna eller att snubbla på den kort-
huggna notationen, när det gäller sådant 
som hur ord konstrueras. Det är således 
knappast korsordslösaren som kommer 
att dra nytta av boken. Dess i vissa styck-
en komplicerade form får mig snarare att 
tänka på svenskläraren, som bör vara till-
räckligt uppmärksam för att tillgodogöra 
sig bokens innehåll. Och så framtida ord-
boksredaktörer, förstås. 
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Bengt 	 Ord, ord, ord! 
Ahifors 

Tankar kring det finlandssvenska scenspråket 

Måste teaterspråket låta naturligt, såsom språket låter i verk-
ligheten? Hur skall man återge t.ex. engelsk slang på fin-
landssvenska? Kan ett skådespel som utspelar sig i 
Helsingfors smärtfritt omplanteras i Stockholm utan att 
något går förlorat? 

Det finlandssvenska scenspråket diskuteras här av förfat-
taren och regissören Bengt Ahlfors. Artikeln bygger på en 
föreläsning som han höll på Helsingfors universitet den 14 
oktober 1994 på symposiet Svenskan i Finland 3 och har 
publicerats i Språkbruk 4/1995 som är Svenska språkbyråns 
tidskrift. 

Under senare hälften av 1700-talet dök 
de första professionella teatersällskapen 
upp i vårt land. De kom från Tyskland 
och Sverige och spelade i s.k. tobaksla-
dor, som nödtorftigt inretts för ändamå-
let. Ännu när den första egentliga teatern 
i Helsingfors invigdes år 1827 (den stod i 
Esplanaden ett stycke österom det nuva-
rande teaterhuset) skedde det med ett 
skådespel på tyska. Och när Svenska 
Teatern sedan tog form, fick sitt nya hus 
1866 och småningom en fast ensemble, 
då var denna ensemble rekryterad i 
Sverige. När någon inhemsk artist, likt 
en katt bland hermeliner, nästlade sig in 
på scenen, då var det många i salongen 
som enligt en samtida skribent "sårades 
vid vart ord och icke utan bedrövelse 
kunde se det osmakliga spelet". Seriös, 
konstnärlig teater kunde inte utövas på 
det språk publiken talade, det var den 
förhärskande meningen. 

När de första kraven år 1861 restes på att 
den inhemska svenskan skulle accepteras 
som scenspråk, mötte tanken både motstånd  

och löje, men också entusiasm. Starka käns-
lor mobiliserades på bägge sidor. 

1 Abo startades Svenska inhemska tea-
tern 1894 och några år senare fick 
Helsingfors sin folkteater, som spelade 
på finlandssvenska. När den blev hem-
lös, i och med att Arkadiateatern revs, 
fusionerades den med Svenska Teatern, 
som i några år arbetade med två segrege-
rade trupper. På måndag, fredag och sön-
dag kl. 16-19 (då vanligt folk spisade 
middag) fick de inhemska artisterna 
framföra folklustspel till nedsatta priser. 
Prime time och lödig dramatik var förbe-
hållna den "högsvenska" avdelningen. 

Denna apartheid kunde inte hålla i 
längden och 1915 stod det avgörande sla-
get vid Skillnaden.*  På årsmötet segrade 
den inhemska linjen knappt, de rikssven-
ska skådespelarna reste hem och teatern 
antog tilläggsnamnet Finlands Svenska 
Nationalscen. För säkerhets skull anställ-
des en dansk som konstnärlig ledare. 

* Så heter gatan där teatern ligger. 
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Teatern i allians med språk-
vården 
Bland dem som 1915 inträdde i teaterns 
delegation återfinner vi inte oväntat lek-
tor Hugo Bergroth. Det blev han som till-
sammans med teaterskolrektorn seder-
mera teaterchefen Nicken Rönngren 
präglade det språk som skulle talas vid 
den nya nationaiscenen. Teatern och 
språkvården upprättade en allians, som 
bägge tyckte sig ha nytta av. För 
Rönngren gällde det att göra finlands-
svenskan salongsfähig, att övertyga de 
många klentrogna om att också vårt vul-
gära tungomål kunde uttrycka ädlare tan-
kar och känslor. Bergroth åter ville 
utnyttja teatern i folkupplysningens 
tjänst; scenspråket skulle bli en modell 
för hur publiken borde tala. 

Till den ändan författade han en liten 
broschyr, Om grunderna för fastställan-
det av ett svenskt scenspråk för Finland. 
En lista över förbjudna ord och uttryck, 
påbjudet uttal och stränga varningar för 
provinsialismernas frestelser - så såg den 
katekes ut som nu skulle styra teaterele-
vers och skådespelares tal. 1 och för sig 
är det ingenting ovanligt att utsatta 
språkmiljöer ser teatern som en del av 
språkvärnet och den här kampanjen var 
förmodligen en nödvändig fas i utveck-
lingen. 

Bergroth lyckades nämligen i sitt upp-
såt, om också bara till en del. Hade han 
lyckats helt och fullt, då skulle alla fin-
landssvenskar i dag låta som det lät på 
Svenska Teaterns scen till för några 
decennier sedan; en lustig tanke! Där 
odlades det idealspråk som folket borde 
tala, som de flesta anade att de borde 
tala, men som ytterst få lyckades tala och 
praktiskt taget ingen utan att låta onatur-
hg. 

Debatt om skillnadskan 
Det här var min utgångspunkt när jag 
som ung teaterkritiker i Nya Pressen 
1962 startade en debatt om scenspråket 
och i den vevan döpte det till skillnad-
skan; det lät helt enkelt onaturligt. Det 
var något skådespelarna ildädde sig när 
de gick in på scenen, som en mask, en 
kostym, en roll. Det störde kanske inte i 
operetter och salongskomedier, men i en 
ny tids realistiska pjäser kom det ohjälp-
ligt till korta. Eller som Vivica Bandler 
formulerade det: Varför måste busarna 
på scenen tala kansliprosa? 

Några år senare övergick jag till prak-
tiserad teater och märkte snart att när 
språket diskuterades i det dagliga arbetet, 
så var frågan nästan alltid: Hur skall det 
heta? Det fanns alltid ett rätt svar, det 
gällde bara att kunna det. 1 timmar kunde 
man lidelsefullt debattera om det bör 
heta toobak eller tobbak. Privat fortsatte 
alla, i likhet med övriga finlandssven-
skar, att röka tobak med idel korta ljud. 

Det Sköna eller Det Sanna? 
Måste då teaterspråket låta naturligt, så 
som det låter i verkligheten? Varför går 
vi på teater? Är det för att röras i hjärtan 
och njurar, eller är det kanske för att få 
höra ett gott språk? 

Mången fransman lögar sig i Racines 
och Molires alexandriner på Comédie-
Fran9aise, mindre för de heta passioner-
nas och de moraliska konflikternas skull, 
än för njutningen i att lyssna till sitt 
vackra modersmål. Som på en konsert. 
Vad söker vi i konsten? Det Sköna eller 
Det Sanna? Det är ett av de eviga pro-
blem som gör t.ex. teaterarbetet intres-
sant. 

Nu skall jag för en stund förirra mig 
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från språkfrågan, för att mera allmänt se 
på teaterns förhållande till verkligheten. 

1 vardagslag använder vi ofta ordet 
teater som en synonym för förkonstling, 
lögn, humbug. På den politiska teatern 
spelar man komedi för gallerierna, ett 
oärligt skådespel, ägnat att dölja sanning-
en. När en ishockeyspelarefilmar, då låt-
sas han för att vinna en orättvis fördel. 
Varför detta ordval? 

Slå på radion mitt i ett talprogram. 
Efter fyra sekunder hör du om rösten 
kommer från ett hörspel, eller från en 
människa som menar vad hon säger. 
Tyvärr. Första steget i konsten att spela 
teater är konsten att inte spela teater och 
det är ett svårt steg. 

Skådespelaren står på scenen för att 
gestalta en diktad, overklig människa, så 
att åskådaren upplever henne som, inte 
verklig i trivial mening, men sann på ett 
djupare sätt. Och inte bara sann, utan 
också angelägen. 

Vad är det? Vi som lever i en stad ser 
och hör dagligen hundratals medmänni-
skor omkring oss och inte tvivlar vi på 
att de är verkliga, men så länge de låter 
bli att ofreda oss eller på annat sätt pocka 
på vår uppmärksamhet, är de oss inte 
angelägna. Vi struntar i dem. 

Annorlunda förhåller det sig med de 
personer som träder oss till mötes på en 
scen, på dem ställer vi högre krav. De 
måste intressera och engagera oss, annars 
somnar vi. 1 teaterrummets mörker sipp-
rar en ständig önskan från åskådare till 
skådespelare: Överraska mig! 

1 den uppgiften har skådespelaren 
många medel till sitt förfogande. Varje 
möte mellan människor består av en 
mängd komponenter, såsom i verklighe-
ten så ock på scenen, och av dem är det 
talade ordet endast en. Ofta den som 
kommer sist. Först föds en impuls, som  

leder till en tanke, som leder till en hand-
ling, kanske bara ett leende, och möjli-
gen till en replik. Eller till en tystnad 
som kan vara ännu mer talande. Den ger 
i sin tur motspelaren en impuls, som för 
skeendet vidare. 

Det finns en avighet i själva utgångs-
punkten för teaterarbetet. Det skrivna 
dramat ser ut som en replikförteckning, 
jämte scenanvisningar som inte alltid är 
till nytta. För skådespelaren gäller det att 
tränga bakåt, undersöka vad som har 
framkallat repliken. Varför sägs den, vad 
siktar den till? 

Liksom i verkligheten skall man akta 
sig för att alltför mycket lita på ordet. 
Kroppsspråket är oftast uppriktigare, den 
fysiska handlingen viktigare. Bildade 
människor i Europa vet att Molires 
Tartuffe är en hycklare, eftersom det är 
den vedertagna sanningen i stycket. Men 
om man fördomsfritt läser texten och 
undersöker hur Tartuffe verkligen hand-
lar, blir bilden mera mångtydig. Vem 
hycklar egentligen? 

1 Samuel Beckets 1 väntan på Godot 
säger de två luffarna ofta till varandra: 
Nu går vi. Men de rör sig inte ur fläcken. 

Scenspråket ett talat språk 
Dramatik är skriven litterär text, men den 
siktar i sista hand till ett talat språk. 
Scenspråket existerar per definition 
endast som talspråk. Det här ger dramati-
kern ett notationsproblem som liknar 
tonsättarens. Han hör en inre musik och 
försöker med de bristfälliga medel som 
står till buds beskriva den för interpreten. 
1 hopp om att han eller hon skall återge 
den troget, men samtidigt lägga till så 
mycket av sig själv att kompositionen 
eller gestalten lever. Själv skriver jag 
pjäser talande för mig själv, jag försöker 
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lyssna mig till hur det skall låta, för att 
ge replikerna en rytm och en spänning 
och på så sätt förse skådespelarna med 
tacksamt material. Jag undviker numera 
förklarande parenteser, för att inte binda 
deras fantasi, däremot kan skiljetecknen 
ge en antydan om den andning jag har 
hört i repliken. Jämför dessa exempel: 

Jag for inte till Sydamerika, jag sköt 
upp det med en vecka, för att kunna 
träffa dig. 
Jag for inte till Sydamerika. Jag sköt 
upp det med en vecka. För att kunna 
träffa dig? 
Jag ... for inte till Sydamerika. Jag 
sköt upp det med en vecka, för att 
kunna träffa dig. 

Ord, ord, ord, svarar Hamlet, när 
Polonius frågar vad han läser. Men han 
säger också, i ett mindre ironiskt sam-
manhang, att teatern skall spegla verklig-
heten, ge samtiden en trogen avbild av 
dess gestalt. Visst är det så, men den 
speglingen är aldrig mekanisk. Inte ens 
de mest naturalistiska rollfigurer talar 
och beter sig som i verkligheten. Konst 
är alltid stilisering. 

Och stil, vad är det? Varje grupp män-
niskor utvecklar sin egen stil i dräkt, 
umgängessätt, ritualer, språk. 1 renässan-
sens Verona var de här koderna mycket 
tydliga och Shakespeare stiliserade dem 
ytterligare i Romeo och Julia genom att 
låta överklassen tala på blankvers, medan 
det enkla folket håller sig till prosa. 

Bland ungdomar i ett svenskt högsta-
dium i dagens Helsingfors är stilkraven i 
fråga om kläder och umgängessätt annor-
lunda, men lika stränga. Språket är en 
blandning med starka inslag av finska, 
engelska och slang och med ett högfre-
kvent bruk av "voi vittu" utan påtaglig  

semantisk mening. Om jag nu skriver en 
pjäs om dessa ungdomar och direkt flyt-
tar upp deras språk på scenen, blir resul-
tatet sannolikt olidligt tråkigt. Det måste 
stiliseras, förtätas, göras poetiskt. Då 
menar jag naturligtvis inte ett förskönan-
de för att dölja verkligheten, utan tvär-
tom en komprimering för att göra den 
tydligare. 

Här finns en svårighet som gäller alla 
finlandssvenska men knappast finska 
eller rikssvenska författare. Hur skall jag 
realistiskt återge en scen från dagens 
Helsingfors? Låtsas att vi lever i en stad 
där främmande människor alltid talar 
svenska med varandra, eller hålla mig till 
den verklighet som jag delar med min 
publik? När Joakim Groths Camera 
Obscura gavs på Lilla Teatern spelades 
några av scenerna på finska, en realism 
som inte undgick att irritera i finskan 
okunniga åskådare. 

Vi kan inte kräva att scenspråket alltid 
skall vara det "verkliga". 1 så fall måste 
vi spela Julius Caesar på latin och 
Macbeth på gaeliska. När jag på 1970-
talet dramatiserade K. A. Tavaststjernas 
roman Hårda tider ställdes jag inför en 
miljö där godsägarklassen talade den 
svenska som talades på herrgårdarna i 
Tavastland på 1860-talet, före Bergroth, 
och allmogen talade finska. Min första 
tanke var att bibehålla dessa språk, men 
det stupade på praktiska svårigheter. 
Alltså måste jag hitta två språk som 
kunde föreställa de autentiska, om möj-
ligt med bibehållande av spänningen 
mellan dem. Herrskapet fick tala en hög-
svenska som mycket liknade skillnad-
skan och folket fick tala ett lågspråk som 
vi försökte ge en allmänt dialektal färg. 
Någon annan lösning var knappast möj-
lig, skådespelarna kom från olika lands-
ändar, några hade genuin kontakt med en 
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dialekt, de flesta inte. Och dialekt är 
nästan omöjlig att härma. De enda scener 
som saknar detta problem är de amatör-
drivna sommarteatrarna. Genom att kon-
sekvent gå in för att spela på sin egen 
dialekt har de ju ibland nått fina konst-
närliga resultat. 

Oftast används dock dialekten fortfa-
rande i lågkomiskt syfte. För något år 
sedan satt jag i föreningsgården 
Hembygdens Väl i Bromarv och såg en 
lokal revy, där mycket av lustigheterna 
bestod i att de sades på dialekt. Somt 
gick mig förbi, men den övriga publiken 
jublade och jag kunde inte låta bli att 
grunna på frågan: Varför är Bromarv-
målet så roligt i Bromarv? Är det igen-
kännandets chock? Eller en burlesk 
bekräftelse av den egna identiteten, som i 
en skrattspegel? Också här var nämligen 
språket framhävt, stiliserat. Kanske var 
det av samma skäl som den viktorianska 
överklassen skrattade åt Oscar Wildes 
komedier; den mötte sin egen dialekt, 
spirituellt förtätad. 

Rikssvenska och finlands-
svenska på scenen 
Men tillbaka till skillnadskan. Helt oom-
stridd var den aldrig som norm för scen-
språket. På Wasa Teater var ensemblen 
länge så gott som helt rikssvensk. Den 
spelade på samma språk som österbott-
ningarna hörde i Sveriges Radio och som 
de ansåg vara den enda riktiga högsven-
skan. För helsingforsiska påbud hade de 
föga respekt. Liknande var, om också i 
mindre grad, situationen på Åbo svenska 
teater, den som dock hade grundats 
under namnet Svenska inhemska teatern. 

Också på Lilla Teatern samsades länge 
finländska och svenska artister, men där 
utvecklades småningom, i synnerhet i  

revyerna, en spelstil med direkt tilltal 
och stark publikkontakt, där skillnadskan 
skulle ha varit förödande. Man bemöda-
de sig om att nå publiken på dess eget 
språk. 

Samtidigt odlades täta kontakter med 
det finska Finland. Och med Sverige, där 
fördomarna mot den östsvenska melodin 
ännu på 1950-talet var starka. 

Lillans första gästspel i Sverige sked-
de med mumintrollen, listigt nog. Till 
och med stockholmarna insåg, att figurer 
med så pass säreget utseende kunde låta 
annorlunda än de själva. Sedan var isen 
bruten och inom kort var finlandssven-
skan inte bara accepterad, utan omhuldad 
och populär. Den klingade tjusigt och 
kärnfullt i Sverige, där många ännu tror 
att vi talar som Gustav III. 

Nu skall man minnas att begreppet fin-
landssvenska har olika innebörd i Fin-
land och Sverige. Hos oss betyder det det 
språk finlandssvenskarna talar, i Sverige 
den svenska som talas i Finland, både av 
Mumintrollet och av Martti Ahtisaari. 1 
rikssvenska öron är det ingen skillnad 
mellan Birgitta Ulfssons och Arja 
Saijonmaas språk; en finlandssvensk 
låter aldrig lura sig. 

Språkvården i skymundan 
1 dag är skillnadskan historia, på det hela 
taget. Språkvårdens alltmer liberala atti-
tyd har smittat av sig. Redan 1970-talets 
teater var intresserad av helt andra saker, 
budskapet och det visuella uttrycket 
ställdes i förgrunden och ingen frågade 
längre: Hur skall det heta? Dessvärre för-
summades också taltekniken, vilket 
kunde få fatala följder, inte minst för 
budskapet. 

Toleransen har vuxit. På Lilla Teatern 
spelar svenska skådespelare på finska 
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och finska på svenska, utan att publiken 
protesterar. Men frisinnet har nyanser. 
När jag i revyn Morkis! (1986) lanserade 
Ritva Valkama på svenska, skrev jag en 
kuplett för henne med refrängen Det är 
lätt att stå ut med sin egen fjärt. Sista 
versen handlade om Seppo Heikinheimo, 
som just då hade en av sina antisvenska 
anfäktelser. Samtidigt hade teatern spelat 
Hamlet på finska. Versen slutade: 

Enligt Seppo är Lillan väl ofosterländsk, 
för när Hamlet blir finsk, 
då blir Valkama svensk! 

Det fanns ytterligare två rader i strofen, 
men de dränktes varje kväll av publikens 
skratt och applåder. Ofta stod jag i kulis-
sen och försökte analysera det enorma 
bifallet. Vad berodde det på? Inte först 
och främst en fiffig formulering, utan 
hela situationen: där stod en av finsk tea-
ters mest älskade skådespelare och dek-
larerade sin solidaritet med den angripna 
minoriteten, det var nog det som tände 
känslorna. Jag har aldrig upplevt en mer 
fungerande politisk teater än de ögon-
blicken. 

Några år senare gjorde vi en revy på 
finska, Sekahaku, och där medverkade 
bl.a. Johan Fagerudd, uppvuxen i Jakob-
stad och med en tydlig svensk ton i sin 
finska replikering. Det var inte lika 
populärt, kritikerna anmärkte på att hans 
språkbehandling inte var god nog. Var då 
Fagerudds finska sämre än Valkamas 
svenska? Inte alls, men här råder en 
selektiv tolerans. Kraven på svenskarnas 
kunskap i finska är strängare än på fin-
narnas i svenska. Man behöver bara 
tänka på politiker och andra offentliga 
personer som uppträder i radio och tv. 
Även smärre sveticismer i en svensk 
ministers finska noteras som något löj- 

ligt, medan hans finska kollegas knaggli-
ga svenska bemöts med välvilja, så länge 
den är begriplig. Some are more equal. 

Lösningar från fall till fall 
Fortfarande är scenspråket ett problem 
som måste lösas från fall till fall. Livet 
blir inte lättare utan normer, möjligen 
intressantare. Man måste själv utstaka 
sina gränser. 

Hur skall man återge t.ex. engelsk 
slang på finlandssvenska? På en riks-
svensk scen nyttjar man rikssvensk 
slang, på en finsk scen finsk. Men 
dagens finlandssvenska slang innehåller 
en stor mängd finska och det tycks på 
något sätt placera handlingen i Finland. 
Eller är det bara min typiska finlands-
svenska överkänslighet som tycker så? 

Skall vi spela den moderna rikssven-
ska dramatiken, Lars Norén eller Staffan 
Göthe, precis som den är skriven, även 
om där finns ordvändningar som låter 
konstlade och obekväma i en finlands-
svensk mun? 

När mina pjäser spelas i Sverige, finns 
det alltid enstaka uttryck som känns 
främmande för skådespelarna och som 
de vill ändra. Ibland kan det bero på rena 
obildningen. En gång blev jag uppringd 
av en regissör i Malmö, som undrade 
över en replik i Morgon gåvan där det 
hänvisas till 1734 års lag. Det måste ju 
vara något finskt, menade han, det begri-
per ingen i Sverige. 

Jag har ibland skrivit manuskript för 
svensk tv och åtminstone en gång "över-
satt" några av mina revytexter till riks-
svenska, en svår och intressant och inte 
helt lustfylld sysselsättning. Något av det 
genuina tycks gå förlorat och helt behär-
skar jag ju inte detta vårt grannspråk. Att 
mark blir kronor, är inte så svårt och 
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valutakurserna visar hur mycket beloppet 
skall ändras. Att man inte går på tuppen i 
Sverige, utan på toa eller muggen, det 
vet jag också. Men allt emellanåt blir jag 
osäker. Finns det kalsipper i Sverige? 

Egentligen är jag emot sådana överfö-
ringar. Några av mina pjäser har utsatts 
för adaptering till Sverige och risken är 
då att de inte hör hemma någonstans, 
utan hamnar mitt i Ålands hav. Likheten 
mellan våra länder skapar lätt synvillan 
att inga skillnader finns. Man tror att ett 
skådespel som utspelar sig i Helsingfors 
smärtfritt kan omplanteras i Stockholm 
utan att något går förlorat. Förgäves har 
jag hävdat att t.ex. Johan Bargums och 
min Finns det tigrar i Kongo? är en pre-
cis lika finlandssvensk pjäs som Må sen 
är rysk. De flesta teatrar i Sverige, och i 
resten av världen, har valt att placera den 
på sin egen ort. Man har ändrat gatu-
adresser och personnamn och trott att det 
är bra med det. 

En helt annan attityd mötte jag i 
Edinburgh i Skottland där ensemblen, 
trots att man hade en svart skådespelare i 
en av rollerna, tvärtom var mån om att 
bibehålla ursprungsmiljön så korrekt som 
möjligt. Bargum och jag ansattes av 
deras frågor: Hur uttalar man Bolarskog? 
Och vad är egentligen Elanto? Det var 
en respektingivande noggrannhet, som 
också resulterade i en stark föreställning. 

Och kalsipperna, hur var det med 
dem? Jo, ett samtal till min förläggare i 
Stockholm gav lugnande besked: kalsip-
per är ålderdomligt, men fullt gångbart 
också i den gamla västra rikshalvan. 

Oversättarpris till 
Lars Wollin 
Föreningen Auktoriserade Translatorer - 
FAT - har för femte gången delat ut det 
årliga översättarpriset till en förtjänt per-
son som på många sätt medverkat till att 
lyfta fram översättningarnas betydelse 
och inverkan på språket. 

Till pristagare i år har utsetts docent 
Lars Wollin vid institutionen för nordis-
ka språk, Uppsala universitet. 

Lars Wollin får FAT-priset "för att 
han i sin forskning låtit strålkastarljuset 
falla på översättarnas historiska roll att 
verka som en kraft i tillkomsten och 
utvecklingen av ett svenskt skriftspråk 
från medeltiden och framåt", som moti-
veringen lyder. 

Priset består av en plakett och ett 
diplom (samt uppskattningen från profes-
sionella översättare som sakkunniga på 
området). 

26 	Skad ii' 



Bertil 	 -dubbelt 
Molde 

1 förra numret av tidskriften tog Olof Bager upp ordet dub-
bel i sammansättningar som tvådubbel, tredubbel etc. Läsare 
har påpekat att en annan syn på -dubbel har framförts av 
Bertil Molde i en artikel i boken "Svenska i dag" som kom 
ut 1992. Den artikeln återges här med tillstånd av Inger 
Molde. 

När adjektivet dubbel inte fungerar som 
självständigt ord utan står som slutled i 
sammansättningar som tre-, fyr-, fem-, 
tio-, mån gdubbel osv, har det en speciell 
betydelse. Denna speciella betydelse har 
slutleden -dubbel haft i hundratals år. 

Som slutled i sammansättningar bety-
der -dubbel nämligen inte alls 'tagen två 
gånger' eller dylikt, utan ordet har i stäl-
let blivit ett slags avledningsändelse. 1 
den funktionen kan -dubbel sättas till 
räkneord och vissa adjektiv som anger 
antal för att beteckna att något är så 
många gånger så stort som förleden (räk-
neordet osv.) anger eller att något läggs 
samman eller viks eller dylikt i så många 
lager som förleden anger. 

Tiodubbel betyder alltså 'tio gånger så 
stor' eller 'hoplagd eller vikt i tio lager 
eller dylikt'. Mera sällan används ord 
som tiodubbel också i betydelsen 'uppre-
pad tio gånger'. För denna senare bety-
delse används oftast i stället en samman-
sättning med slutleden -faldig. 'Tio-
faldiga leven' har man väl sällan anled-
ning att tala om, men däremot är ju tre-
faldigt och fyrfaldigt leve välkända. 
Detta är huvudanvändningen av ord med 
slutleden -faldig. Ibland används dock 
sådana ord också på det sätt som är 
huvudanvändningen av ord på -dubbel, 
t.ex. 'betala fyrfaldiga priset'. Denna 
användning av orden på -faldig är och  

har alltid varit ovanlig i spontant tal- och 
skriftspråk, och den ter sig för många 
egendomlig. 

Det finns en uppfattning på sina håll 
att det skulle vara fel att använda ord 
som tiodubbel i betydelsen 'tio gånger så 
stor' och att i stället det "rätta" i det fal-
let skulle vara tiofaldig. Denna uppfatt-
ning är inte korrekt. Språkbruket är i 
detta fall sedan århundraden fullkomligt 
klart och vedertaget. Det finns ingen 
anledning att bedriva matematisk exercis 
med sammansättningar med slutleden 
-dubbel. Saken är ju helt enkelt den att 
dubbel har olika betydelser när ordet står 
osammansatt ("dubbel portion") och när 
det står som slutled i sammansättningar 
("tiodubbel ersättning"). 

Bruket av slutleden -dubbel på de sätt 
som här har diskuterats är inte enbart 
svenskt utan förekommer i flera språk. 
Att det är fråga om ett gammalt språk-
bruk är lätt att visa. 1 vår första översätt-
ning av Nya testamentet från 1526 står 
det i Lukas 19:8: "Om iach haffuer någ-
hon bedräghit, thet geffuer iach fyradub-
belt igen." På samma ställe har 1981 års 
nyöversättning: "Och har jag pressat ut 
pengar av någon, skall jag betala igen det 
fyrdubbelt." 
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Språket lever! 
Svenska språknämndens föreståndare, 
Margareta Westman, uppvaktades på sin 
60-årsdag den 27 mars 1996 med en fest-
skrift betitlad Språket lever! 

Skriften, som är redigerad och utgiven 
av Svenska språknämnden, är på 324 
textsidor och innehåller 46 olika artiklar, 
som spänner över ett vitt fält av språkliga 
ämnen. Så handlar flera artiklar som sig 
bör om språkvård (vem visste t.ex. något 
om språkvård i Afrika?) och om klassis-
ka språkvårdsfrågor som valet mellan sin 
och hans, om det skall heta till de som 
eller till dem som, en bild på Picasso 
eller en bild av Picasso. Vidare kan man 
i olika artiklar läsa om det engelska 
inflytandet på svenska, danska och nor-
ska, om slang, om nya svenska efter- 

namn, om varumärken som övergår till 
att bli vanliga ord i språket, om talspråk, 
bildspråk, vinspråk, medicinskt språk, 
riksdagsspråk, hyperkorrekt språk och 
mycket annat av intresse för alla som är 
roade av språkliga frågor. 

Festskriften har tidigare sålts till ett 
stort antal subskribenter. Eftersom vi tror 
att det finns många andra som har intres-
se av boken, ges nu läsekretsen en möj-
lighet att köpa de resterande exemplaren. 

Priset för Språket lever! är 175 kronor. 
Porto tillkommer. 

Den som vill beställa Språket lever! 
kan ringa eller faxa till Svenska språk-
nämndens sekretariat, tfn 08-442 42 00, 
fax 08-442 42 15. Vi reserverar oss för 
att lagret kan ta slut. 

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. 

Ett eller en fjärdedels bidrag? 
Ska artikeln bestämmas av måttsattribu-
tet eller huvudordet i en/ett fjärdedels 
bidrag? 

Monika Söderman, Norrtälje 

Svar: 
Till skillnad från måttsattribut som en 
halv, ett halvt går bråktalen inte att kon-
gruensböja efter sina huvudords genus, 

vilket gett upphov till frågarens naturliga 
undran. Hur gör man då? Ja, någon väg-
ledning av ordböckerna får man dessvär-
re inte. Men valet torde bero på var ton-
vikten läggs. Det bör således heta ett 
fjärdedels bidrag när fjärdedels fungerar 
som attribut och tonvikten ligger på 
bidrag. Det får väl antas vara det norma-
la i fall av den här typen. Jämför också 
med en sorts och ett slags, som nu allt- 
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mer böjs efter sina huvudord: en slags 
ersättning, ett sorts bidrag. Men man 
kan också tänka sig att tonvikten läggs 
på bråktalet: inte en tredjedels utan bara 
en fjärdedels bidrag. Här ligger en läng-
re konstruktion, en fjärdedel av bidraget, 
nära, medan vi i det förra fallet närmar 
oss sammansättningar som ett tredjedels-
samhälle, där huvudordet (samhälle) 
naturligt bestämmer artikelns form. 

Ola Karlsson 

Är registrerade partner 
gifta? 
Kan homosexuella par som ingått regist-
rerat partnerskap omtalas som vigda och 
gifta? 

Inez Collén, Kalmar 

Svar: 
Vigsel och giftermål används inte i juri-
diska sammanhang om homosexuella par 
som ingår ett äktenskapsliknande för-
bund. 1 lagstiftningen talas i stället mer 
allmänt om registrering (av partnerska-
pet) och att vara registrerade (partner). 
Vigsel nänms bara indirekt när man säger 
att registrering följer föreskrifterna för 
borgerlig vigsel. Att man undvikit att 
mer direkt använda ord som gifta och 
vigsel beror delvis på att detta är en 
mycket känslig fråga. 

Utanför juridikens område, i privatli-
vet, är det självfallet tillåtet för registre-
rade partner att omtala sig själva som 
vigda och gifta. Men det saknar som sagt 
juridisk giltighet. Av den anledningen 
anser vi att man i offentliga samman-
hang, dvs. i tidningar, radio och TV, tills 
vidare bör undvika att benämna det 
registrerade partnerskapet äktenskap, för-
rättningen vigsel och registrerade part- 

ners status gifta. 
Ola Karlsson 

IT - informationsteknik? 
Nyligen fick jag höra en person i radion 
med bestämdhet hävda att vi bör använda 
ordet informationsteknik i stället för 
informationsteknologi, som man ständigt 
hör som uttydning av förkortningen iT. 
Hans förslag låter onekligen mera 
svenskt. 1-teknologi låter både onödigt 
långt och som en amerikanism och det 
borde väl beteckna läran eller vetenska-
pen om tekniken, medan i-teknik beteck-
nar de praktiska funktionerna eller resul-
taten av vetenskapen. 

Fråga 1. Hur är det rådande språkbru-
ket? 

Fråga 2. Bör det vara som det är? 
Fråga 3. Har personen i radion rätt 

eller i någon mån rätt? 
Jörgen M. Secher, Uppsala 

Svar: 
Det finns en vacklan i språkbruket mel-
lan teknik och teknologi på så sätt att tek-
nologi används i stället för teknik. 
Anledningen är för det första att orden 
innehållsmässigt ligger nära varandra. 
Inte ens det mer konkreta, teknik (unge-
fär 'praktiskt utnyttjande av teoretisk 
kunskap'; 'tillvägagångssätt'), är särskilt 
konkret och att man då gärna griper till 
det mer abstrakta ordet, teknologi 
('vetenskapen om teknik') är därför för-
klarligt. För det andra, och möjligen är 
det den starkaste faktorn, gör man i eng-
elskan inte samma distinktion mellan 
technic (technique) och technology som 
vi gör (borde göra) mellan teknik och 
teknologi utan man använder technology 
även för det vi kallar teknik. 

Trots detta anser vi att man i svenskan 
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bör upprätthålla skillnaden mellan teknik 
och teknologi. Man skall inte i onödan 
göra sig av med betydelsedistinktioner. 

När man i dag skall läsa ut IT vacklar 
språkbruket, och många tyder det som 
informationsteknologi. Men att det skall 
utläsas informationsteknik är helt klart. 
Det är nästan alltid frågan om det prak-
tiska utnyttjandet, inte om denna verk-
samhet sedd som vetenskap. Men här 
spelar förstås engelskans information 
technology in. Man kan för övrigt fråga 
sig varför förkortningen har blivit så 
populär. Möjligen ger en förkortning i 
någras ögon en särskild tyngd åt företeel-
sen och verkar kanske mer spännande än 
den fullständiga benämningen. Den gör 
det också lättare att bilda nya samman-
sättningar som IT-samhället osv. 

Birgitta Lindgren 

Yngre än ung? 
Varför anses en yngre man vara äldre än 
en ung man? Och varför uppfattas en 
äldre man som yngre än en gammal 
man? 

Var går över huvud taget gränserna 
mellan olika ålderskategorier? Mitt för-
slag: 

pojke/skolpojke —15 
yngling/skolyngling 16-19 
ung man 20-25 
yngre man 26-35 
man i yngre medelåldern 36-45 
medelålders man 46-57 
man i övre medelåldern 58-65 
äldre man 66-77 
gammal manlgamling 78— 

Gränserna är förstås godtyckliga, men på 
ett ungefär kan de väl stämma. En del 
beror väl gränsdragningen på förslags- 

ställarens egen ålder. Att kvinnor inte 
finns med i tabellen beror på att ålders-
bestämningen för dem inrymmer en del 
irrationella element. (D.v.s. har man fyllt 
80 får väl även en dam finna sig i att bli 
kallad gammal...) 

Frey Björlingson, Uppsala 

Svar: 
Ibland använder vi komparativer som 
yngre och äldre på ett absolut sätt. Då är 
det inte fråga om någon direkt jämförelse 
utan uttrycken kan kanske översättas 
med 'rätt så men inte riktigt ung' respek-
tive 'ganska men inte riktigt gammal'. 
Man skulle också kunna se den här 
användningen som en jämförelse åt mot-
satt håll mot den vanliga: Frun är ung, 
hennes man är äldre, men han är inte 
gammal. 

Hur gränserna mellan allmänna ålders-
ord ska dras kan man nog ha olika åsikter 
om. Men att man skulle ange kvinnors 
åldrar på helt andra sätt än mäns, det 
tycker jag låter lite märkligt. Fåfänga är 
väl ungefär lika utbrett hos män som hos 
kvinnor? Det är för övrigt ganska vanligt 
att man anger ungefärlig ålder i nyhets-
texter t.ex. Hur sådana här ord ska 
användas har säkert läsekretsen åsikter 
om. Skriv gärna. 

Margareta Westman 

Sammanblandade uttryck 
De senaste månaderna har jag åtskilliga 
gånger lagt märke till att olika radiomed-
verkande tar till vara på det ena eller det 
andra. Inte någon enda gång har jag hört 
någon ta vara på något eller ta något till 
vara. Jag har fått intrycket att ta till vara 
på är den enda förekommande formule-
ringen. 

Ett annat exempel på en liknande for- 
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mulering är det är inte tu tal om annat. 
Det uttryckssättet har blivit helt domine-
rande. Jag kan inte påminna mig något 
särskilt tillfälle då jag har hört någon 
säga det är inte tu tal om det eller det är 
inte tal om annat. 

1 ett kulturprogram i radions P1 kunde 
man höra konstruktionen tillhör en av de 
få som (det kanske inte varfå, kanske var 
det något annat ord, men det spelar ingen 
roll här). 

1 ett reportage i Svenska Dagbladet är 
Margareta af Ugglas "en av fyra vice 
ordföranden". 

Det problem jag vill ta upp är att de 
exemplifierade konstruktionerna är van-
liga i press och radio, att de förefaller att 
bli allt vanligare samt att användarna av 
dessa konstruktioner vanligen är profes-
sionella mediemänniskor. 

Jag vill markera tydligt att jag inte 
talar om språkvanor bland folk i allmän-
het utan enbart bland professionella 
språkanvändare och budskapsförmedlare 
samt att jag inte talar om enstaka missar, 
sådana kan hända vem som helst. 

Mina iakttagelser kan självfallet vara 
felaktiga, men det skulle vara intressant 
att höra vad ni anser. 

011e Millgård, Gävle 

Svar: 
Till att börja med bör man konstatera att 
de korrekta uttrycken i de anförda fallen 
är: 

ta vara på något eller ta något till 
vara, 

det är inte tu tal om det eller det är 
inte tal om annat; 

någon är en av de få som eller tillhör 
de få som; 
4.fyra ordförande. 

Det är mycket vanligt när vi talar att vi 

blandar ihop näraliggande uttryck, i syn-
nerhet om uttrycken både låter lika och 
har snarlik betydelse. Det gäller exem-
plen under 1 och 2 och väl också 3. 
Exempel nr 4 gäller också en samman-
blandning, nämligen mellan böjning av 
ord som ett meddelande - flera medde-
landen och ord som en ordförande - 

fl era ordförande. 
Om den här sortens fel har blivit vanli-

gare eller inte i offentliga sammanhang 
är svårt att avgöra, men de kan ha blivit 
det, vilket till stor del torde bero på att 
hela stilnivån har blivit mindre formell i 
etermedierna än den var på, säg, 1950-
talet. Numera uppträder folk inte med 
skrivna manus utan talar mera spontant 
och det är då som sådana här lapsusar 
inträffar, även bland professionella jour-
nalister. 

Att typiska talspråksmissar tränger in i 
skrift också kan vara tecken på att for-
mulenngarna inte längre känns riktigt 
felaktiga. Uttryck av den här typen 
märks tydligare i skrift och reaktionerna 
blir i allmänhet starkare. 

Det finns exempel på kontaminationer 
som har blivit accepterade uttryck i språ-
ket. Både Erik Wellander och Åke Aker-
malm anför exemplet använda sig av 
som uppstod som en blandning av 
begagna sig av och använda. Ännu vid 
sekelskiftet brukade använda sig av 
"bedömas som ett fult fel" enligt 
Wellander. Numera är dock uttrycket 
fullt accepterat. 

Hur det kommer att gå med de exem-
pel som har anförts här är svårt att säga. 
Ska man gradera, bör nog tillhör en av 
de få som använt i betydelsen 'är en av 
de få som' bedömas som sämst eftersom 
det faktiskt betyder något annat. Men 
felet är seglivat. 1 min ungdom hörde jag 
anfört som en uppsatsgroda: Oh, att få 
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tillhöra en av de aderton!, skrivet av en 
ung förhoppningsfull som aspirerade på 
en plats i Svenska Akademien för egen 
del. 

Det näraliggande räknas till en av de 
utvalda kan också nämnas i samman-
hanget. Här bör det ju vara antingen räk-
nas som en av de utvalda eller räknas till 
de utvalda. 

Margareta Westman 

Särskrivning - och sedan? 
Många har reagerat mot den allt vanliga-
re skrivningen dator program. Men stan-
nar utvecklingen där? Troligen inte. 

Illojaliteten mot vårt språk har spritt 
sig från skrift till tal. 1 morgonradion den 
5 februari 1996 hörde jag en damröst 
sägafilm festival med tydlig paus mellan 
de två orden. Är detta en oskyldig konta-
mination mellan det engelska film festi-
val och det svenska filmfestival? 

Birger Drake, Göteborg 

Svar: 
Det är faktiskt inte lätt att i efterhand 
reda ut vad som egentligen hände i ra-
dion på morgonen den 5 februari. 

En förklaring kan vara att personen 
läste innantill ur ett manus e.d. där det 
faktiskt stod skrivet film festival (i två 
ord). 1 ett sådant fall kan kanske skriftbil-
den smitta av sig på uttalet. Det får i så 
fall ses som ett varnande exempel på en 
oönskad effekt av särskrivningen. 

En annan förklaring kan vara att den 
talande hade svårt att bestämma sig för 
om hon skulle uttala orden på svenska 
eller engelska, och så blev det som det 
blev. 

Claes Garlén 

Människa eller person? 
1 nummer 2/1995 av tidskriften ställs en 
fråga om hur orden själv och ensam skall 
användas. Frågaren åberopar en händel-
se, där hon bl.a. skriver: "men slutligen 
insåg jag vad människan menade". 

När jag läser detta, så får jag en värde-
rande känsla att det ligger något negativt 
i ordet människa. Jag tycker att ordet 
person skulle passa bättre, då det - enligt 
min bedömning - inte bär på samma 
negativa värdering. Har jag rätt eller fel? 

Bengt Ryberg, Borås 

Svar: 
Ja, visst kan ordet människa användas 
med nedsättande biton, t.ex. vad tar du 
dig till, människa! eller jag har aldrig 
sett människan förr. Men frågan är om 
ordet person skulle ha passat bättre. För 
en del människor skulle nog person låta 
alltför opersonligt! En orsak till det kan 
vara att det i det här fallet gällde ett sam-
tal med en bestämd människa och då 
brukar man kunna avgöra vilket kön den 
människan har. Då kunde det ha fallit sig 
naturligt att säga: "men slutligen insåg 
jag vad kvinnan (eller mannen) menade". 
Men för andra kan person i det här fallet 
verka alldeles neutralt. För många kan 
för övrigt människa använt som i exem-
plet också vara helt neutralt. När det gäl-
ler ords laddningar finns ingen objektiv 
sanning. 

Margareta Westman 
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