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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. 

Det brinner i gaveln 
Ända sedan 1965 har jag prenumererat 
på och läst Språkvård, alltid med stor 
behållning, om ock någon gång under 
stillsam protest mot innehållet i en eller 
annan artikel, t.ex. om konjunktivens 
avskaffande. 

1 nr 4/1996, som anlände hit i går (jag 
har alltid känt mig dragen till starkt för-
senade facktidskrifter, eftersom de ger 
mig en känsla av att redaktionen anser 
den innehållsliga noggrannheten viktiga-
re än den tidsmässiga!) har redaktören 
recenserat en bok, "Strövtåg i språket", 
och uttrycker på s. 24 sin undran över 
formuleringen "det brann, bokstavligen, i 
gaveln". För den som känner bakgrunden 
är innehållet självklart, för andra måste 
det vara obegripligt. 

Bakgrunden, som jag ser den, är ett 
gammalt uttryck, som ibland hördes i 
min ungdom (Jag är född 1929 i 
Stockholm och uppväxt där): Det brinner 
redan i gaveln! Det användes ofta som 
en uppmaning att skynda på för att und-
vika en överhängande fara eller liknande 
- bilden är ju ganska naturlig. När nu 
den citerade reportern kommer till en rik-
tig eldsvåda och får se, att det verkligen 
brinner i husets gavel, citerar han med 
uppenbar förtjusning det gamla uttrycket 
utan att tänka på att det i stort sett bara är 
han och jag som begriper finessen! 

Jag har inte den minsta aning om var  

uttrycket kommer ifrån, men kan försäk-
ra att det var fullt gångbart bland icke 
helt välartade gossar i Stockholm under 
trettio- och fyrtiotalet ("sno re' på för 
f-n, det brinner redan i gaveln"). 

För övrigt anser jag att konjunktiven 
bör bevaras, trots att vi nu är ytterst få, 
som inser att den berikar språket och 
ökar uttrycksmöjligheterna. 

Må denna förklaring av en kuriositet 
vara till glädje och må Språkvård fortle-
va i eviga tider, till nytta och nöje för de 
människor som fortfarande använder ord 
med flera stavelser och nödtorftigt kän-
ner till några enkla grammatiska regler. 

Gunnar Högberg, Vallsta 

Tack för de orden. Detta med gaveln var 
okänt för mig. Däremot kom brevet mig 
att tänka på det näraliggande det brinner 
i knutarna som ju också används när det 
är bråttom med något. Just det uttrycket 
finns med i t.ex. Svensk handordbok. 

Gunnar Högberg får faktiskt stöd från 
kanske oväntat håll: Sickan Carlsson, 
skådespelerskan, född och uppvuxen i 
Stockholm, skriver i sin bok "Sickan" föl-
jande apropå hur hon som skolflicka kom 
ihop sig med en lärarinna: "Då brann det i 
gaveln på Sickan Carlsson". Här avses 
knappast brådska utan upprördhet. 

För övrigt är vi flera som tycker om 
konjunktiven. 

Red. 
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Från medborgare till kund? 
Härom dagen var jag på språkvårds möte. 
Det hade samlats en massa offentliga 
språkvårdare i maktens centrum, Rosen-
bad. Det sades en massa nyttigt och vär-
defullt under dagen. Jag skall här bara ta 
upp ett ord, som hördes flera gånger 
under dagen. 

Kund. 
Väldigt bra ord. Men när myndigheter 

använder det får det ibland något tvety-
digt över sig. 

1 en paus träffade jag en dam från 
Invandrarverket. 

Hos er vill man väl inte vara kund? 
sade jag. 

Men jodå: Invandrarverket talar om 
kunder (inte kurder ... förlåt). Och förkla-
ringen är att man behöver ett ord som 
täcker alla de olika grupper som vänder 
sig (mer eller mindre motvilligt, förhopp-
ningsfullt etc.) till verket. Asylsökande, 
frågande (som vill ha upplysningar) som 
kan vara både invandrare och svenskar. 

Jag kan visst förstå att det behövs ett 
bra ord som täcker hela gruppen. Själv 
kan jag inte komma på något, utan vill 
bolla problemet vidare till Språknämn-
den och övriga språkintresserade. 

För jag tycker fortfarande att kund är 
fel ord. Det handlar inte om någon vara 
eller tjänst som jag kan köpa på en öppen 
marknad (i alla fall inte i de tyngre myn-
dighetsärendena). 

Det är sympatiskt att myndigheter för-
söker bli mer serviceinriktade. Men det 
är dock skillnad på att vilja ha en tjänst 
från en myndighet och att köpa en tjänst 
på en öppen marknad. Passmyndigheten 
är inte konkurrensutsatt. Visserligen kan  

jag köpa städning av mitt hem både svart 
och vitt, men om jag enligt offentliga 
regler kan anses vara "biståndsberätti-
gad" kan jag få hemtjänst från kommu-
nen enligt fastställd taxa. Det beslutet, 
eller snarare avslaget, kan överklagas. 
Firma Svartstäd och jag kan i stället 
komma överens om ett pris. Grannen 
kanske är bättre förhandlare, eller god 
vän till ägaren, och får ett bättre pris. Då 
är jag kund. Hos kommunen är jag först 
och främst medborgare, skattebetalare, 
och har varit med om att rösta fram de 
personer som beslutar om reglerna och 
taxorna. 

Inom sjukvården har köp-och-sälj-sys-
tem blivit populära. Samtidigt började 
kundtänkandet sprida sig också när det 
gäller förhållandet mellan doktorn och 
den sjuke. Den trenden tycks nu lyckligt-
vis ha gått över. Det är skillnad på att 
vara kund och patient. Kund är jag möjli-
gen när jag går till vaccinationsmottag-
ningen för att få en spruta inför resan till 
exotiska trakter. 

Det är bra att vara serviceinriktad, 
men kunden får inte skymma medborga-
rens berättigade och ofta lagfästa krav 
och rättigheter gentemot myndigheten. 
Alla skall i den goda byråkratins värld 
behandlas lika. Den som är villig att 
betala direkt till handläggaren för att få 
tjänsten snabbare eller efter egen önskan 
kan dömas för bestickning. 

Då kan han bli kund hos en annan 
myndighet. 

Fängelsekund hos kriminalvårdsstyrel-
sen. 

Leif-Rune Strandell 
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Boförälder, ett nytt ord 
Känner Språknämnden till det nya ordet 
boförälder? Jag tror att det är en nykon-
struktion och eftersom jag var med när 
det tillkom vill jag gärna berätta om det. 

1 juridiska sammanhang behöver man 
ett uttryck som anger den förälder som 
ett barn bor hos när föräldrarna inte lever 
tillsammans. Det behövs t.ex. när man 
diskuterar frågor om underhålisbidrag. 
Tidigare var det så att det bara var en av 
föräldrarna som hade vårdnaden om bar-
net när de inte levde tillsammans. Då 
räckte det alltså med ordet vårdnadsha-
vare. Numera är det vanligt, kanske 
t.o.m. vanligast, att båda föräldrarna har 
vårdnaden om barnet även när de inte 
lever tillsammans. Man kan alltså inte 
använda ordet vårdnadshavare för att 
ange vem av föräldrarna som skall före-
träda barnet t.ex. i frågor om underhålls-
bidrag. 

1993 års Underhållsbidrags- och bi-
dragsförskottsutredning bestämde sig för 
att försöka hitta ett nytt ord och fastnade 
för ordet hoförälder. Jag deltog i det 
arbetet som särskild utredare. Vi över-
vägde många olika ord och testade dem - 
högst ovetenskapligt - på olika sätt. Det 
visade sig då att ungdomar omedelbart 
förstod innebörden av ordet och att de 
flesta äldre också gjorde det. Vi studera-
de också olika sammansättningar med 
ordet förälder och ordet bo. Vi hade även 
vissa kontakter med språkexperter. 

1 utredningen var vi litet försiktiga och 
föreslog inte att ordet skulle tas in i lag-
text, utan vi använde det bara i annan 
text i vårt betänkande SOU 1995:26 
Underhållsbidrag och bidragsförskott. 

Ordet mötte inga negativa reaktioner 
under remissbehandlingen av det be-
tänkandet och det har senare kommit  

in i annan lagtext, nämligen i lagen 
(1996:1030) om underhållsstöd. 

Utredningen överlämnade sitt betän-
kande den 29 mars 1995. Det är alltså 
ordets födelsedag. 

Anna-Karin Lundin, Umeå 

Apropå språkstriden på 
Osterlen 
Jag har inga problem med skånskan. Det 
beror nog mest på att jag vistas så litet i 
Skåne. Ändå ögnade jag igenom artikeln 
om grishalsdebatten. Fastnade för me-
ningen att skåningarna har mycket mer 
gemensamt med sina danska f.d. lands-
män än med stockholmare. 

Och då kan jag inte annat än le. För är 
det någon som egentligen har frågat dan-
skarna vad de tycker om skånska? 

Jag är stockholmare och tillbringar 
sedan många, många år delar av somma-
ren på danska Christiansö, klippön nord-
ost om Bornholm. Dit kommer danskar 
från hela Danmark, företrädesvis från 
Köpenhamn och Själland. 

Jag har inga problem med danskan och 
jag får ofta höra att jag är lätt att förstå, 
eftersom jag kommer från Stockholm 
och har ett tydligt uttal. 

Skåningar, däremot, tycker förvånande 
många danskar är mycket svåra att för-
stå! Visste ni det, kära skåningar? Att era 
danska vänner tycker att ni talar grötigt. 

Själv blev jag oerhört förvånad första 
gången jag hörde det - det är många år 
sedan nu. 

Kan en dansk uppfatta en skåning som 
grötig i sitt tal? Hur är det möjligt med 
tanke på de danska stötljuden, som vi 
uppfattar som grötiga? 

Danskar från Jylland begriper nästan 
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ingen svenska alls. Inte konstigt med 
tanke på att de bor långt bort från turist-
strömmarna i Köpenhamn och heller inte 
tittar på svensk TV. 1 Köpenhamn förstår 
många, många svenska, men uppfattar 
alltså de uppsvenska dialekterna (för det 
kan vi väl enas om att vi har i Stock- 

holm) lättare än de skånska diftongerna. 
Så var det med det. 

Eva Neveling, Täby 

Kanske är sista ordet ännu inte sagt i den 
här saken. 

Red. 

Skall svenska språket sättas på undantag? 
Medlemmarna i Svenska Patentombuds-
föreningen företräder svenska industrifö-
retag och enskilda uppfinnare, i synner-
het liten och medelstor industri, i patent-
och andra immaterialrättsärenden. 

Enligt artikel 65 i den europeiska 
patentkonventionen har varje medlems-
stat rätt att kräva översättning av bevilja-
de patent till det egna språket. 1 dag är 
det 18 länder som anslutit sig till den 
europeiska patentgemenskapen och av 
dessa är det endast Luxemburg som 
avstått från att kräva översättning. 

Kravet på översättning medför givet-
vis kostnader, men dessa skall vägas mot 
nyttan av patentet. Enligt den europeiska 
patentmyndigheten är den genomsnittliga 
kostnaden för detta drygt SEK 11 000 per 
land och patent, en kostnad som skall 
sättas i relation till en möjlig skyddstid 
på upp till 20 år. 

Från vissa storindustrikretsar, främst 
utanför Europa, har framförts krav på 
reducering av patentkostnaderna i Euro-
pa. För att tillmötesgå detta har den euro- 

peiska patentmyndigheten (EPO) tagit 
fram ett förslag ("Package Solution") där 
EPO försöker få medlemsländerna att 
avstå från kravet på översättning till det 
egna språket. 

Inför ett möte på Justitiedepartementet 
har Svenska Patentombudsföreningen 
utarbetat en skrivelse där vi närmare 
utvecklar vår syn på förslaget "Package 
Solution". Bakom vår skrivelse ligger 
också frågan: Ger vi upp kravet på 
översättning till vårt språk inom detta 
område - vad kommer härnäst? 

Vi hoppas med detta brev väcka 
intresse för frågan om svenska språkets 
bevarande. 

Här följer ett kortare utdrag ur förening-
ens skrivelse: 

1 det hypotetiska fall att "Package 
Solution" antages och alla länder avskaf-
far översättningstvånget kan generellt 
sägas att Europa blottar sig kraftigt gent-
emot Japan och USA. Dessa länders 
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industrier ges då möjlighet att lämna in 
avsevärt fler patentansökningar till 
samma kostnad som i dag, vilket medför 
en snedvridning av konkurrensen mellan 
ländernas industrier. 

Om "Package Solution" antages och vi 
i Sverige avskaffar översättningskravet 
blir följden att vi gör det billigare för 
utländsk industri att få patent som omfat-
tar Sverige, utan att svensk industri får 
motsvarande fördelar i andra länder. Man 
vet exempelvis att inget av de tidigare 
nämnda länderna kommer att släppa på 
översättningskravet. För en svensk före-
tagare skulle detta bl.a. medföra 
- ökade kostnader för bevakning av 

patent på utländska språk men med 
rättsverkan i Sverige 

- en större risk för intrång då antalet 
patent kommer att öka drastiskt 

- ökade kostnader på grund av behov av 
allt tätare kontakter med patentombud 
för utlåtanden eller varningsbrev 

- kostnaderna för översättning respekti-
ve tolkningshjälp vältras över från 
patenthavaren till tredje man. 

1 och med detta försämrar vi konkurrens-
kraften för svenskt näringsliv. 1 detta 
sammanhang rör det sig om diskrimine-
ring på grund av språk, något som ju ej 
skall få förekomma enligt Romfördraget. 

Svenska Patentombudsföreningen 
Eva Dellmar- Werkell 

Rättelse 
Tyvärr råkade jag uttrycka mig felaktigt 
på ett ställe i min insändare om nominala 
villkorsbisatser i Språkvård 4/96. Som 
den uppmärksamme läsaren inser skall 
det stå "egentligt-subjektsbisatser" i stäl-
let för "formellt-subjektsbisatser" i me-
ningen "Och det talar naturligtvis emot 
att vi betraktar villkorsbisatserna ovan 

som formellt-subjektsbisatser." Vad jag 
menar är ju att villkorsbisatserna funge-
rar som egentligt subjekt i t.ex. Det skul-
le vara till gagn för landet om saken blev 
utredd och Det skulle glädja henne om 
du kom på besök. 

Sven Pihiström, Knivsta 
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Gunnar 	Varför är bilen inte bara blå? 
Bergh 

1 den här artikeln diskuterar Gunnar Bergh de många nya 
färgnamn som används i bilkataloger och bilannonser. 
Författaren är docent i engelska vid Göteborgs universitet. 

Att köpa bil kan som man vet vara en 
lång och mödosam process. Förutom att 
man ska sätta sig in i utbudet av olika 
märken och modeller, vilka tekniska lös-
ningar som är att föredra och hur det 
ekonomiska förhåller sig, ska man också 
välja lämplig färg på fordonet. 

Förr i tiden var detta inget större pro-
blem. Då var bilarna svarta och inget 
annat. Så var t.ex. fallet med Henry Fords 
klassiska skapelse, T-Forden, och sam-
malunda gällde under en tid för vår 
inhemska Volvo. När man skulle förvär-
va ett dylikt fortskaffningsmedel var fär-
gen således inget som man överhuvudta-
get behövde bry sin hjärna med. Efter 
hand dök det visserligen upp en och 
annan grå bil, och sedan även en del solitt 
blå, vita, röda och gröna. Men valmöjlig-
heterna var ändå länge ganska begränsa-
de. Och framför allt var de aktuella färg-
namnen enkla och lättförstådda. 

Annat är det nuförtiden. Den som 
beger sig in i en bilsalong för att köpa 
exempelvis en helt vanlig blå bil gör sig 
närmast till åtlöje. Skälet är att det helt 
enkelt inte finns några sådana bilar läng-
re. Nej, dagens fyrhjulingar är klädda i 
lack av mycket mera sofistikerat slag, 
ackompanjerad av en lika rik som brokig 
färgterminologi. Således går den rent blå 
bilens ättlingar idag under beteckningar 
som aquablåpärleino, keramikblå, min g- 

blåpäri, pariserblåmetallic, polarhavs-
blå, windsorblåmetallic - ett kulörsorti-
ment som nog kan ta udden av såväl 
modebranschens utsvävningar som 
Grives konståkningsreferat. 

Den här utvecklingen aktualiserar flera 
intressanta frågor. Vilka principer är det 
egentligen som styr färgsättningen på 
våra bilar? Varför duger inte de gamla 
solida grundfärgerna längre? Hur är det 
med informationsvärdet i dagens beteck-
ningar? Och varifrån kommer alla dessa 
exotiska färgtermer? 

Möjliga och omöjliga 
bilfärger 
För att kunna besvara dessa frågor var 
det nödvändigt att först genomföra en 
liten marknadsundersökning och försöka 
ta reda på hur kombinationen av spek-
trum och språk har utnyttjats av bilbran-
schen. Detta gör man enklast genom att 
läsa tidningarnas bilannonser, där sådan 
terminologi ställs ut i mängd, eller 
genom att konsultera den språkliga käl-
lan - tillverkarnas egna kataloger. 

Föreliggande undersökning kom att ta 
fasta på båda dessa typer av primärmate-
rial. Vad som ingick var dels alla bilan-
nonser införda i Göteborgs-Posten under 
juli månad 1996, dels en samling nybils-
kataloger för våra vanligaste märken från 
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samma år. Ur detta material samlades 
sedan alla typer av sammansatta färgbe-
teckningar som fanns att tillgå - d.v.s. 
grundfärg plus något slags framförställd 
och (i förekommande fall) efterställd 
bestämning, t.ex. flam-röd och oliv-grön-
metallic, vilka grupperades efter sin 
angivna grundfärgstillhörighet ("metall-
färgerna" med guld, silver etc. utelämna-
des dock, liksom en del udda bildningar 
av typen brunit, malakitmetallic och 
sherry). 

Resultatet av sammanställningen blev 
följande frekvensbaserade topplista (se 
också Appendix): 

blå 48 
grön 30 
röd 28 
grå 16 
svart 11 
vit 7 
violett/lila 4 
gul 3 
beige 2 
brun 

En snabb summering visar att undersök-
ningen gav inte mindre än 150 olika 
färgnyanser och -namn. Det är onekligen 
en ganska stor variationsrikedom, i syn-
nerhet inom tabellens övre halva, men 
den utgör ändå ingen perceptionsmässig 
svårighet, eftersom en människa har för-
måga att särskilja upp till en miljon olika 
färgnyanser. Vad som kan vara proble-
matiskt är snarare att relatera den flora 
av färgtermer som kommer i dagen här 
till de nyanser vi faktiskt ser. 

Från statistiken framgår det vidare att 
det är tre av spektrums grundfärger som 
är de mest populära. Lacktermer med blå 
bas intar en klar ledarställning, följda av 
termer på grön och röd grund, vars  

belagda nyansvariation i sin tur är mer än 
dubbelt så stor som den som uppvisas av 
gråskalefärgerna grått, svart och vitt. 1 
botten på listan finner vi bjärta färgvari-
anter med violett och gult, samt de som 
mera modest tonar fram i beige och 
brunt, samtliga förekommande i endast 
ett fåtal olika språkliga skepnader. 

Hur ska man förklara dessa markanta 
frekvensskillnader i materialet? Varför är 
exempelvis diskrepansen så stor mellan 
två så centrala - och särdeles svenska - 
färger som blått (47 fall) och gult (3 
fall)? En del av svaret skulle kunna ligga 
i det faktum att vår syn har en speciell 
förmåga att hantera nyanser av färgerna 
blått, grönt och rött. Som bekant innehål-
ler ögat tre typer av receptorer (tre olika 
pigment på ögats s.k. tappar) som var 
och en är speciellt känslig för en viss 
ljusvåglängd - 420 nanometer (blått), 
530 nanometer (grönt) respektive 560 
nanometer (rött). Här finns således en 
intressant korrelation mellan de färger 
som vi är genetiskt betingade att fysiolo-
giskt registrera och de kulörer som bil-
branschen primärt valt att exploatera i 
lack och tillhörande språkbruk. Det är 
dock svårt att avgöra i vilken grad ansva-
riga färgsättare har varit medvetna om 
detta samband. 

Men även om en dylik förklaring 
säkert har ett visst fog för sig så får nog 
fenomenet huvudsakligen ändå tillskri-
vas psykosociala faktorer. En viktig 
sådan verkar vara förekomsten av färg-
symbolik. Det är ju så att basfärgema 
blått, grönt och rött av många uppfattas 
som sobra, eleganta och smakfulla (jfr 
t.ex. diplomatblå, oxfordgrön och impe-
rieröd), och att de därmed skulle ge en 
högre statuseffekt åt de bilar som kläs i 
dem. Med omvänt argument skulle grälla 
färger som violett, gult och orange ge ett 
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enklare eller mera vulgärt intryck, och 
därför inte passa lika väl på prestigefyll-
da handeisvaror. 

Stöd för dessa tankar kan man också 
hämta från det faktum att branscher med 
andra utgångspunkter än kapitalinveste-
ring och säkerhetstänkande rör sig med 
delvis andra färgnyanser. Ett exempel är 
modebranschen. På estrad och i skyltfön-
ster handlar det ju ofta om flärd och upp-
seendeväckande eller utmanande kreatio-
ner, och mycket riktigt florerar där också 
ett antal iögonenfallande färger med till-
hörande namn, t.ex. cerise, laxrosa, 
kräm gul och syrenlila, vilka svårligen 
skulle finna sig till rätta på en bil. Det 
låga antalet gula och orangefärgade 
åkdon kanske delvis också kan förklaras 
av det faktum att Postens och Tele-
verkets prosaiska tjänstefordon länge 
framförts i dessa kulörer, vilket nog har 
sänkt deras bilmässiga status ytterligare 
- åtminstone i svenskt perspektiv. 

Statustänkande 
Så långt står det alltså klart att det finns 
någon form av koppling mellan bilfärger 
och status i allmänhet. Detta resonemang 
kan vi nu föra vidare genom att mera 
konkret titta på de fargtermer som 
används, och i synnerhet på deras längd 
och komplexitet. Ett förhållande som är 
allmänt omvittnat är att vissa märken och 
modeller i vår bilpark har högre status än 
andra. Det beror naturligtvis mycket på 
prislappen på fordonet, men egenskaper 
som kvalitet och utseende är också vikti-
ga. Generellt skulle man kunna säga att 
märken som BMW, Jaguar, Mercedes 
och Porsche har betydligt högre status än 
kollegorna Fiat, Opel, Skoda och Volks-
wagen. Likaså skulle nog de flesta hålla 
med om att långa och mera komplexa 

uttryck ofta anses som "finare" än korta, 
enklare uttryck, t.ex. grön gentemot tro-
pikgrönmetallic. Därför ligger det nära 
till hands att en bil som är lackad i en färg 
med långt namn anses som mera attraktiv 
än en lackad i en färg med kort namn. 
Kort sagt: en tropikgrönmetallic Volvo är 
finare än en Volvo som bara är grön. 

På basis av dessa observationer kan 
man undra om det är så att bilar med hög 
status normalt företer en lack som har ett 
längre och mera märkvärdigt namn. 
Svaret på den frågan är både ja och nej. 
Fram till början på 1990-talet verkar det 
ha funnits en sådan tendens i så måtto att 
lite äldre högstatusbilar, inte minst de av 
tyskt ursprung, var tämligen ensamma 
om färger som diamantblå, calypsoröd 
och röksilvermetallic. På senare tid ver-
kar emellertid tillverkarna av mindre sta-
tusbemängda märken ha försökt att över-
brygga denna skillnad genom att själva 
lansera sofistikerade färgnamn till sina 
nya modeller. Idag kan man således utan 
vidare inhandla t.ex. en mysticblåpärle-
mo Volkswagen, en Skoda i romantic-
rött, eller en grafitgråmetallic Honda. 
Att detta skulle ha givit något märkbart 
resultat på statusstegen är dock inte tro-
ligt, eftersom i stort sett alla bilmärken 
numera håller sig med liknande avance-
rad färgterminologi. Undantaget har helt 
enkelt blivit regel. 

Struktur och 
informationsvärde 
Nästa tänkvärda spörsmål att behandla är 
hur de braskande färgnamnen är bildade 
och vilken information de ger konsumen-
ten. Om vi försöker klä av dem så finner 
vi att det färgnamn som utgör rotmorfem 
ofta är försett med extra verbal grannlåt 
både som förled och som efterled. Som 
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efterled - när sådan finns - används i 
huvudsak två ord som båda normalt asso-
cieras med glans och lyster, och därmed 
förfining: metallic och pärlemor. Den 
förstnämnda termen har vi lånat direkt 
från engelskan, vilket i sig ofta är nog för 
att ge en produkt högre stilpoäng i affärs-
branschen - svenskans metallisk med 
sina associationer till 'kyla' och 'hård-
het' skulle ju inte alls göra sig här! 
Pärleinor däremot är ett gammalt över-
sättningslån av lågtyskans Per/mutter, 
som i sin tur är ett översättningslån från 
latinet (jfr. inater perlarum 'pärlornas 
moder'). Ibland används också den 
anglosaxiska formen (mother-of-)pearl, 
t.ex. i aquablåpearl. (Snudd på barba-
rism blir det väl dock när detta 
-pearl i sin tur direktöversätts till -päri, 
t.ex. i en annons där en Audi-modell 
marknadsförs som min gblåpärl.) 1 båda 
fallen av efterled gäller att de rent 
semantiskt gör tjänst som ett slags glans-
eller skinimermarkör, medan deras 
språkligt pragmatiska effekt mera är att 
tala om att just den här lacken är lite 
finare än andra, täckande lackvarianter. 

Av än mer intresse är förlederna på de 
aktuella färgorden. Här finns en uppsjö 
av varianter, av vilka många av naturliga 
skäl kombineras med en speciell färg. 
Följande lacknyanser ger en provkarta på 
möjlighetema: 

citrongul 
havsblå 
himmelsblå 
jadegrön 
lavasvart 
polarvit 
rubinröd 
skogsgrön 
vinröd 

Som synes handlar det i många fall om 
associationer till speciella naturfenomen, 
ädelstenar, frukter etc., där förleden bär 
en metaforisk relation till det efterföljan-
de baselementet, d.v.s. nyansen i fråga 
beskrivs med hjälp av den färg som det 
nämnda objektet har, t.ex. 'gul som en 
citron', 'blå som havet' eller 'röd som en 
rubin'. Men det finns också förleder av 
icke-metaforisk natur, bl.a. de som 
beskriver graden av ljus, glans eller 
intensitet i kulören, t.ex. mellanblå, 
blanksvart och klarröd, och de som blan-
dar in andra färger, t.ex. blåsvart, indigo- 
blå 	och magenta röd. För läsaren av 
bilannonser och bilkataloger är dylika 
beskrivningssätt av godo, eftersom förle-
den ger konkret information som är 
vederbörande behjälplig vid identifie-
ringen av den aktuella nyansen. Sam-
tidigt måste man dock notera att alla 
naturfenomen med klar färgassociation 
inte anses lämpliga här: i det insamlade 
materialet fanns t.ex. inte ett enda fall av 
så naturliga kombinationer som bländvit, 
rost röd, slem grön, smuts gul eller ko/-
svart. Förklaring torde vara överflödig. 

Så långt är allt också relativt gott och 
väl. Men lite mera besvärligt blir det när 
den naturliga färgmässiga kopplingen 
saknas, vilket kan illustreras av följande 
exempel: 

brokadröd 
candyvit 
classicgrön 
jazzblå 
magigrå 
memoryröd 
novasvart 
teknoviolett 
vivianitgrön 

Här frågar man sig vad det finns för 
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omedelbar koppling mellan jazz och blått 
(blues kunde man möjligtvis acceptera), 
mellan minnesfunktion och rött, mellan 
vivianit och grön (jfr. synonymen för 
detta mineral - blåjord), mellan godis 
och vitt? Uppenbarligen ingen alls. För 
konsumenten innebär detta att informa-
tionsvärdet är i det närmaste noll, d.v.s. 
rent språkligt lämnar förleden inget 
meningsfullt bidrag till tolkningen av hur 
basfärgen är nyanserad. Och lika förvir-
rande är läget när en och samma förled - 
här ofta med syftning på ädla stenar - 
används med två eller flera grundfärger. 
Tag ordet onyx till exempel, vilket bru-
kar beteckna en halväkta ädelsten med 
svarta och vita lager. Onyxsvart är såle-
des något som följer av stenens natur, 
men hur är det med onyxgrönt? Ett 
omvänt fall är smaragd. Denna glosa 
betecknar som bekant en grön ädelsten, 
vilket banar väg för uttrycket smaragd-
grön, men förvånande nog förekommer 
den också i färgordet smaragdsvart. Till 
detta kan vi sedan lägga orden briljant 
och diamant, vilka inte har någon direkt 
koppling till någon färg överhuvudtaget. 
Ändå dyker de upp som förtrupp i två 
olika färger - briljantblå och briljant-
svart respektive diamantblå och dia-
mantsvart. 

Hur ska man då förklara användningen 
av ovanstående förleder när de inte ver-
kar ha någon vare sig direkt eller metafo-
risk beskrivningsfunktion gentemot fär-
gen själv? Finns det någon annan funk-
tion att ta hänsyn till här, t.ex. en förstär-
kande sådan, på samma sätt som det 
finns förstärkande prefix i allmänhet? 
Mycket talar för det. Vad dylika förleder 
gör är ju främst att öppna dörren för mer 
eller mindre fria associationer, vilka ofta 
uppfattas som positiva genom att orden 
själva innehåller referenser till något sta- 

tusladdat fenomen. Exempel på sådana 
finner vi i uttryck som refererar till 
gudomligheter och berömda personer 
(t.ex. isisröd, minervablå, chagaliblå), 
ädelstenar och mineral (t.ex. ametistgrå, 
diamantsvart, turmalin grön/-röd), rykt-
bara platser (t.ex. casablancavit, madei-
raviolett, panamabrun), eller i uttryck 
som är inlånade från ett prestigefyllt 
språk, främst engelska (t.ex. electronic-
grön, flashröd, mysticblå). På så sätt 
uppnås en statusförstärkande effekt för 
kulören i fråga, vilken bilbranschen 
uppenbarligen ofta bedömer som en vik-
tigare försäljningsfaktor än namnets kon-
kreta informationsvärde. 

Semantiska fält 
Det kan vidare vara av intresse att utröna 
om de undersökta färgordens förleder - 
oavsett om de fungerar som beskriv-
nings- eller förstärkningselement - visar 
några övergripande drag i fråga om här-
komst. För ändamålet tillyxades sex 
grova semantiska fält, i vilka de 150 
aktuella fallen indelades, allt enligt föl-
jande tabell: 

allmänna naturfenomen 46 
kultur och diverse abstraktioner 29 
ädelstenar och mineral 27 
geografiska beteckningar 22 
ljus- och färgbegrepp 18 
individer och yrkesliv 8 

Tabellen visar, precis som man kunde 
vänta sig, att allmänna natur- och kultur-
företeelser spelar en viktig roll i bild-
ningen av komplex färgterminologi. Vad 
som är anmärkningsvärt är emellertid att 
inte mindre än en tredjedel av förlederna 
i det insamlade materialet visade sig ha 
sin rot i så begränsade semantiska fält 
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som ädelstenar/mineral och geografiska 
beteckningar. Att den geologiska katego-
rin är så välrepresenterad kan vara förstå-
eligt, eftersom de ingående orden i 
många fall ger både nyansinformation 
(stenarna/mineralen har färg) och en sta-
tusförstärkande effekt (de är eftertraktade 
handeisvaror), d.v.s. de kan fungera som 
både beskrivnings- och förstärkningsele-
ment. När det gäller de geografiska nam-
nen finns dock bara den senare funktio-
nen att ta till, dvs, de kan normalt 
endast fungera som förstärkningsele-
ment. Härigenom markerar dessa uttryck 
också sin särart: när liknande egennaml1 
konverteras till vanligt språk i andra 
sammanhang, t.ex. i falukorv och man-
chesterlyg, brukar ett element av här-
komst finnas med, d.v.s. en viktig del av 
betydelsen lä' korv från Falun', 'tyg från 
Manchester'. Detta gäller inte de aktuella 
färgorden. 1 dessa fall, t.ex. bostongrön, 
dakargul och toscanaröd, handlar det 
främst om en styrkedemonstration med 
sociolingvistiska förtecken, där positiva 
associationer till vissa platser utnyttjas 
på ett mer eller mindre slumpmässigt sätt 
för att skapa kommersiell potens i färg-
skalan. 

Konklusion 
För att avrunda den här färgfyllda dis-
kussionen, slutligen, kan man konstatera 
att biltillverkningsindustrin har varit nog 
så innovativ under senare år. Förutom att 
man har tagit bilen in i dataåldern och 
utvecklat dess innanmäte till en högtek-
nologisk produkt, har man lagt ner stor 
möda på dess yttre, inte minst när det 
gäller det estetiska, synliga intrycket. Ett 
utslag av detta är att flera lacktyper med 
olika skimmer- och glanseffekter numera 
står till buds - täckande, metallic och 

pärlemor; ett annat är att en flora av sub-
tila nyanser har vuxit fram som bjuds ut 
under mer eller mindre genomskinliga 
och logiska beteckningar. Om detta är till 
gagn eller förfång för dagens bilköpare 
får vi låta vara osagt, men med T-Forden 
och dess ständigt svarta färg i minne 
torde åtminstone en sak vara klar - det 
var, om inte bättre, så i alla fall lättare 
förr. 

Appendix 
Nedan följer det primärmaterial som 
ingår i undersökningen. 

blå: 
aquablåpärlemo 
aquamarinblåmetallic 
arcticblå 
atlanticblå 
avusblå 
azurblåmetallic 
azuritblåmetallic 
briljantblåmetallic 
chagallblå 
diamantblåmetallic 
diplomatblå 
dunkelblå 
fjordblåmetallic 
havsblåmetallic 
himmelsblå 
indigoblåmetallic 
isblåmetallic 
islandsblå 
jazzblå 
keramikblå 
kungsblå 
lagoblåmetallic 
lapisblåmetallic 
lazurblå 
macaublå 
marinblå 
maritimblå 
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mauritblåmetallic 
mellanblå 
midnattsblå 
minervablå 
mingblåpärl 
montrealblåmetallic 
moonlightblå 
mysticblåpärlemo 
nautilusblå 
oceanblå 
pariserblåmetallic 
plommonblåmetallic 
polarhavsblå 
päriblå 
pärlemorblå 
rivierablå 
royalblå 
sammetsblå 
samoablåmetallic 
turkosblåmetallic 
windsorblåmetallic 

grön: 
amazonasgrönmetallic 
atlantgrön 
bostongrönmetallic 
classicgrön 
djungeigrön 
drakgrönpärlemo 
electronicgrön 
fidjigrönmetallic 
glaciärgrönmetallic 
jadegrön 
lagunagrönmetallic 
mintgrön 
moreagrönmetallic 
nauticgrön 
olivgrönmetallic 
onyxgrönmetallic 
oxfordgrönmetallic 
paradisgrönmetallic 
petroleumgrönmetallic 
pinjegrön 
pistagegrön 
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ragusagrönmetallic 
rio verdegrön 
salsagrön 
silvergrön 
skogsgrön 
smaragdgrönpärl 
tropikgrönmetallic 
turmalingrönmetallic 
vivianitgrönmetallic 

röd: 
almadinröd 
arenaröd 
brokadröd 
calypsorödmetallic 
canyonrödmetallic 
cordobarödmetallic 
flamröd 
flashröd 
granatrödmetallic 
hot chiliröd 
imperieröd 
isisrödmetallic 
klarröd 
klassiskt röd 
korallröd 
laserröd 
magentaröd 
magmaröd 
marsielleröd 
memoryröd 
piemontröd 
romanticröd 
rubinrödpäri 
signalröd 
tornadoröd 
toscanaröd 
turmalinröd 
vinrödmetallic 

grå: 
agatgråmetallic 
ametistgrå 
antracitgråmetallic 

aquagråmetallic 
arktisgråmetallic 
blågråmetallic 
cashmirgrå 
delfingrå 
fjordgråmetallic 
grafitgråmetallic 
magigrå 
olivgrå 
onyxgrå 
rökgrå 
stormgrå 
stålgråmetallic 

svart: 
blanksvart 
blåsvart 
brilliantsvart 
cosmossvartmetallic 
diamantsvart 
grönsvartmetallic 
lavasvart 
novas vart 
pärlemosvart 
smaragdsvartmetallic 
vulkansvartpärl 

vit: 
alpinvit 
benvit 
candyvit 
casablancavit 
frostvit 
polarvit 
pärlvit 

violett/lila: 
madeiraviolettmetallic 
plommonlila 
teknoviolettmetallic 
twilightviolett 

gul: 
citrongul 



dakargul 
neongul 

beige: 
platinabeigemetallic 
silverbeigemetallic 

brun: 
panamabrunmetallic 

Wellanders pris 1996 Wellanders pris 1997 
Stiftelsen Erik Wellanders fond har 
beslutat dela ut 1996 års belöning till 
professor Bengt Nordberg, Uppsala, 
som får 20000 kronor. 

Bengt Nordberg får priset för sin pionjär-
insats för svensk forskning om språkets 
sociala variation, något som har utveck-
lats till en viktig bas också för språkvår-
dens verklighetssyn. Han har vidare fört 
ut sina rön i böcker och i tidningskröni-
kor och språkspalter. 

Stiftelsen Erik Wellanders fond har 
beslutat dela 1997 års belöning mellan 
redaktör Bo Bergman, Malmö, språkex-
perten Barbro Ehrenberg-Sundin, Li-
dingö och språkrådgivaren Hans Ny-
man, Stockholm med 10 000 kronor var-
dera. 

Bo Bergman får priset för sin mångåriga 
verksamhet som språkrådgivare på 
Sydsvenska Dagbladet. Hans kännemär-
ke är att med omsorgsfullt underarbete 
ge kloka och övervägda svar på språkliga 
frågor. 

Barbro Ehrenberg-Sundin får priset för 
sina insatser för att förbättra språket i 
författningar och andra texter i kanslihu-
set. Hon har också genom skrivna hand-
ledningar och föredrag energiskt verkat 
för klarspråk på myndigheterna. 

Hans Nyman får priset för sin verksam-
het för bättre medicinskt språk. Han är 
också huvudförfattare till boken "Medi-
cinens språk", utgiven 1996 av Svenska 
Läkaresällskapets kommitté för medi-
cinsk språkvård. 
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Margareta 	Svenskan i tusen år 
Svahn 

Här återges en recension av den senast utgivna boken i 
nämndens skriftserie. Recensionen stod ursprungligen att 
läsa i Västerbottens-Kuriren i december 1996. Författaren är 
universitetslektor i svenska vid universitetet i Umeå. 

"Hokus pokus filiokus" är en fras som 
små barn lär sig tidigt. Vi vuxna leker 
med den, trollar kanske bort en boll och 
använder uttrycket. Men vad är det 
egentligen för ett främmande ordbruk, 
vad betyder hokus pokus, och varifrån 
kommer det? Och varför sjunger man till 
havs eller säger gå till sängs med ett till-
lagt s på ordslutet? 

Svar på dessa frågor och ännu många 
fler om vårt svenska språk och dess 
utveckling från vikingatid fram till idag 
får man i Svenskan i tusen år. Glimtar 
ur svenska språkets utveckling (Nor-
stedts). Här har redaktörerna Lena 
Moberg och Margareta Westman samlat 
elva professionella språkhistoriker och 
låtit dem skriva var sin uppsats utifrån 
sin specialitet. Resultatet är en strålande 
samling, den håller en alltigenom hög 
klass och innehåller mycket intressant 
läsning. Valet att låta forskarna skriva 
om det de kan bäst och har forskat mest 
om är bra, men inte alldeles självklart. 
Alla som skriver vetenskapligt kan inte 
skriva populart, dvs, så att folk begriper. 
Forskare är vana vid att i första hand 
(tyvärr ofta också bara) bli lästa av andra 
forskare. Således slipper man måna om 
att välja en konkretionsnivå som gör att 
den bildade allmänheten kan tillgodogöra 
sig textens innehåll. 

Jag är dock genomgående rätt impone- 

rad av författarna i samlingen "Svenskan 
i tusen år". Så lyckas t.ex. Henrik 
Williams förklara relativt svåra gramma-
tiska företeelser i det som kallas vikinga-
svenska genom att konkretisera, ge 
exempel och visa på paralleller. Alla 
skribenterna är nu inte lika skickade som 
Williams. Stundom under läsningen tän-
ker jag att här förutsätts kunskaper som 
människor i allmänhet inte kan förväntas 
ha. Eller är det allom bekant när german-
ska folkstammar slog sig ned på våra 
breddgrader, när den äldre fornsvenskan 
går över i yngre, och när denna i sin tur 
går över i äldre nysvenska? Vet folk vad 
anakolut är? inte en enda av uppsatserna 
är dock helt igenom skriven för redan 
initierade. En och annan är möjligen lite 
tungläst, men samtidigt aldrig ointres-
sant, så de gånger läsningen går lite trögt 
är det mödan värt att hålla tungan rätt i 
mun och kanske slå upp ett och annat 
komplicerat uttryck. 

Det handlar alltså om glimtar ur den 
svenska språkhistorien. Vikingasvenska 
följs av exempel på latinsk och tysk påver-
kan under medeltid. Den medeltida balla-
den behandlas. Språkliga 1600- och 1700-
talsfenomen diskuteras av Umeforskarna 
Lars-Erik Edlund respektive Sigurd Fries. 
Burträskssonen Mats Thelander resonerar 
om dialekt och sociolekt med bland annat 
nordvästerbottni ska exempel. 
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Ett genomgående viktigt tema i boken 
är att språk ständigt utvecklas. Att sam-
hälleliga förändringar leder till språkliga 
förändringar är ett annat tema. Och det är 
just denna koppling till en kringliggande 
kontext som gör att jag är så förtjust i 
denna språkhistoriebeskrivning. 

Gun Widmark låter oss lära känna 
Olof von Dalin som, via flytt från den 
halländska landsbygden till huvudsta-
dens borgerliga salonger, byter klass och 
språk, och på så vis uppnår en språklig 
observans. Denna utvecklar han i tid-
skriften "Den svenska Argus", som 
utkom första gången 1732 och som ses 
som en förnyare både vad gäller sven-
skans språk och stil. Klassbytaren åter-
kommer i 011e Josephsons uppsats 
"Chrounschoug på kommunalstämman. 
Hur folket erövrade ett offentligt språk 
för hundra år sedan". Josephsons inled-
ning är en höjdare: "Det här ska handla 
om kommunalstämmor och hundskatt. 
Men låt oss börja med kärleken." Där-
efter ger han ingenjör Planertz byråkra-
tiska frieri till fabrikörsdottern Märta 
Åvik i Birger Sjöbergs "Kvartetten som 
sprängdes" som exempel på hur klassby-
taren hamnar i ett oförtjänt underläge. 
Planertz har tillägnat sig ett nytt språk-
bruk men inte lärt sig att detta högtravan-
de språk inte lämpar sig i alla samman-
hang. Han framstår alltså som en stor 
tönt och får följdenligt också korgen. 
Min sympati för Planertz ökar i takt med 
läsningen av Josephsons utomordentliga 
uppsats. Här illustreras hur en ny sam-
hällsklass växer fram inom nykterhetsrö-
relse och arbetarrörelse, en klass som 
inte har ett offentligt språk hemifrån, 
men som genom flitigt och mödosamt 
övande tillägnar sig detta. 

Till Josephsons uppsats ansluter sig 
Jan Svenssons "Det offentliga samtalet" 
fint. Linjerna för det språk som använts 
och används i offentligheten under vårt 
århundrade blir tydliga. Svensson disku-
terar bl.a. hur massmedierna påverkat 
politikers sätt att uttrycka sig. Den 
underdånighet som journalister hade 
inför makthavare ända in på 1960-talet 
har successivt förbytts till ett kritiskt för-
hållningssätt, menar han. Professionali-
sering av journalistkåren, liksom nya tek-
niker, har inneburit "att allmänheten fått 
kännedom om mycket som annars hade 
blivit förborgat". Men detta är inte helt 
oproblematiskt. 1 något som Svensson 
benämner "pottkantsj ournalistik" beskri-
ver han hur den nya intervjutekniken blir 
schablon, hur journalister kan ha ambi-
tionen att snärja ett intervjuoffer och 
sätta honom eller henne på pottkanten. 
För mig ligger det här nära till hands att 
tänka "henne", och minnas Mona Sahlins 
beskrivning av hur hon, i samband med 
den s.k. kontokortsaffären, till slut hade 
målat sig in i ett hörn, genom att ständigt 
svara på journalisternas frågor utan att 
förstå vad dessa stod för eller vad man 
var ute efter. 

"Svenskan i tusen år" avslutas i en 
tankeväckande framtidsfundering av 
Margareta Westman. Vad kommer att 
hända med vårt språk i och med den 
internationalisering som är aktuell idag? 
Vad innebär t.ex. den europeiska unio-
nen och utländska satellitkanaler för 
svenskans framtid? "Med svenskan från 
runstenen till MTV" skulle kunna använ-
das som slogan för boken. Vi bjuds en 
vindlande - ja, ibland svindlande - 
språklig tidsresa. 
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011e 	 Språkförakt i EU? 
Josephson 

1 början av februari annonserade EG-domstolen (det heter 
faktiskt så) efter svenskspråkiga juristlingvister med en text 
som här nagelfars av docent 011e Josephson. 

EU är en av de viktigaste språkvårdande översättningssvenska blir inte bara juri-
instanserna i Sverige. Det är ju EU- diskt giltigt språk utan kanske också 
anställda översättare i Bryssel och inte mönsterbildande för annat svenskt myn-
svenska myndigheter som ansvarar för dighetsspråk. 
översättningarna till svenska av EU:s 	1 morgontidningarna den 2 februari 
lagar, förordningar, domar mm. Denna 1997 annonserade EG-domstolen efter 

	

_) 	 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS 
DOMSTOL i LUXEMBURG 

	

f
/\ 	anordnar ett allmänt uttagningsprov på grundval av merfter och prov 

	

zt 	för att anställa 

SVENSKSPRÅKIGA 
JURISTLINGVISTER 
(lönegrad LA 7 - LA 6) 

Krav som ställs: 
E En avslutad juridisk universitetsutbildning, styrkt av den svenska "jur. kand. eller av den 

finländska 'juris kandidatexamen"; 
Den sökande skall vara yngre än 35 år den 3.3.1997; 
Fullständiga kunskaper i svenska språket, fördjupade kunskaper i franaka språket och 
fördjupade kunskaper i ätminstone ett av följande språk: tyska, engelska, spanska, finska, 
grekiska, italienska, holländska eller portugisiska. 

Lön: Lönen och de sociala förmånerna är jämförbara med de inom andra internationella 
institutioner. 

Som ett exempel kan den mänatliga ntlönen, efter de obligatoriska avdragen, för en ogift 
tjänsteman, utan försörjningsplikt för familj, som omfattas av utlandstillägg, uppgå till cirka 
152.161 BEF för lönegrad LA 7, första löneklassen. 

Ansökan: Sista dag för insändande av ansökningsblanketten med bilagor är den 3.3. 1997. 

Den fullständiga texten till meddelandet om uttagningsprov såväl som den obligatoriska 
ansökningsblanketten kan erhällas genom en skriftlig förfrågen (ref. allmänt uttagningsprov 
CJ/LA122) till: 

Cour de Justice des C.E., Division du Personnel, L-2925 Luxembourg 
Europeiska kommissionen Representationen i Sverige, Press- och Information Box 7323, 
S-10390 Stockholm; 
Europeiska kommissionen Representationen i Finland, Press- och Information, PB 234, 

\ 	Norra esplanaden 31, FIN-00 131 Helsingfors. 

• 
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svenskspråkiga juristlingvister. Den 
korta annonsen innehöll en mängd avvi-
kelser från vad som brukar hållas för gott 
svenskt skriftspråk. Man kan bl.a. lägga 
märke till följande: 

tre bokstavsfel: ätminstone, mänatlig, 
erhällas 
ett ordbildningsfel: skriftlig förfrågen 
ett osäkert bruk av formord: jäinförba-
ra med de i stället för jämförbara med 
dem; den sammansatta konjunktionen 
såväl som, där de två orden bör skiljas 
åt av ett av jämförelseleden, används i 
stället för och, samt eller liksom 
osäkert bruk av vissa innehållsord. Se 
t.ex. fraserna som ett exempel och tex-
ten till meddelandet som bär prägel av 
typiskt översättningsspråk 
interpunktion som avviker från nor-
malt bruk: vi brukar inte sätta citat-
tecken kring examensbeteckningar 
en tillkrånglad kanslispråklig syntax 
med oklara syftningar: 
"Som ett exempel kan den månatliga 
nettolönen, efter de obligatoriska av-
dragen, för en ogift tjänsteman, utan 
försörjningsplikt för familj, som 
omfattas av utlandstillägg, uppgå till 
cirka 152.161 BEF för lönegrad LA 7, 
första löneklassen." 

Det långa avståndet mellan hjälpver-
bet kan och huvudverbet uppgå och de 
många inskjutna bestämningarna gör 
det svårt att förstå meningen. Vem är  

det egentligen som omfattas av utlands-
tillägg? De senaste 25 årens språk-
vårdsarbete har inneburit att svenska 
myndigheter numera undviker krångel-
svenska av detta slag. 

Det är mycket att klaga på i en så kort 
text. Man känner sig inte alldeles säker 
på att bristerna kommer att försvinna när 
EU-domstolen väl funnit sina juristling-
vister. Ingen formell meritering i svenska 
krävs, t.ex. från sådana utbildningar som 
ger kunskaper om svensk språkvård och 
svenska stiltraditioner (exempelvis 
svensklärar- eller språkkonsultutbild-
ning). Juristlingvisterna ska vara förhål-
landevis unga, dvs, möjliga att forma i 
ett icke-svenskt språk- och stilbruk, och 
de ska bo i Bryssel. 

Svensk språkvård och svenska politi-
ker borde verka för att formerna för EU:s 
översättningsverksamhet förändras. Var-
je målspråksland borde ha större infly-
tande över översättarrekrytering och 
översättarutbildning. Översättarna bör 
inte bo i Bryssel längre perioder utan i 
huvudsak vara verksamma i sitt hemland. 
Den löjliga åidersgränsen kunde gott 
avskaffas. Ansvaret för de översatta tex-
ternas slutliga språkdräkt borde inte ligga 
på EU utan på myndigheter i målspråks-
länderna. Varje annan ordning vittnar 
faktiskt om förakt för de språk EU över-
sätter till. 
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Mats Mobärg Om särskrivning, 
engelska och gestalttext 
Här diskuteras frågan om särskrivning än en gång, men nu 
som ett medvetet drag i sådan text som ska fånga blicken, 
gestalttext. Författaren är universitetslektor i engelska vid 
Göteborgs universitet och redaktör för den engelska avdel-
ningen av tidskriften Moderna Språk. 

1 den debatt som förts i Språkvård (Ek-
lund 1986, Fransson 1993, Möller 1996, 
Porseby 1996) beträffande den bland 
svenska ungdomar florerande särskriv-
ningen av sammansatta ord (potatis 
mos), har reklamspråket och engelskan 
ofta angetts som orsaker till denna avvi-
kelse från gällande svensk stavnings-
norm. Jag vill i det följande försöka pro-
blematisera och, i någon ringa mån, teo-
retisera ämnet genom att föreslå en mera 
generell angreppspunkt, nämligen de 
speciella förutsättningar som gäller då 
text ges en särskild visuell gestalt eller 
design, ofta i reklam, men även i pro-
duktnamn, logotyper, slagord, titlar och 
överskrifter m.m. Jag väljer uttrycket 
gestalttext som provisorisk benämning 
på denna generella företeelse. 

Gestalttext kan vara avvikande från 
normal löpande text på flera olika sätt. 
Den kan vara fragmentarisk på det gram-
matiska planet, den kan ha avvikande 
typografi och storlek, liksom avvikande 
tillämpning av regler för skiljetecken och 
stor och liten bokstav (jfr Calov 1996, 
Eriksson 1996). Den kan också tillämpa 
helt avvikande principer för hur textmas-
san fördelas över det tillgängliga utrym-
met. Orsaken till sådana avvikelser är att 
en annan norm än den som gäller löpan-
de text styr gestalttexten, nämligen en 
norm som tar sin utgångspunkt i det  

visuella intryck som texten ger. 
Härvidlag kan en viss ytlig likhet med 
poesin märkas; när en sonett får stå 
ensam mitt på en sida, trots att utrymmet 
skulle kunna härbärgera det fyrdubbla, 
eller när Lagerkvist skriver "Vem gick 
förbi min barndoms fönster" utan fråge-
tecken, har man tagit hänsyn till dikten 
som gestalttext. 

Och när mjölpåsen har den tryckta 
påskriften VETE MJÖL, fördelad över 
två rader, är detta inte ett misstag, som 
flera skribenter hävdat, utan en medveten 
formgivning för att skapa ett visst visu-
ellt intryck. Ett bindestreck efter första 
ledet skulle bryta en linje hos ordgestal-
ten och dessutom verka något prudent-
ligt. Radbytet är nämligen inte, som hos 
den normala löpande texten, föranlett av 
att papperet tagit slut, utan av en önskan 
att åstadkomma en visuell effekt. Att i 
normal löpande text använda bindestreck 
i samband med avstavning vid radslut 
innebär att man tillför redundans till tex-
ten, så att läsaren får ytterligare bekräf-
telse på att ordet fortsätter på nästa rad. 1 
gestalttext behövs inte detta, eftersom 
gestalttexten direktexponeras som en 
enhet: ingen behöver stava sig igenom de 
flerradiga VETE MJÖL, PÄRL SOCK-
ER eller Filo sofisk upp slags bok (för att 
ta en noggrant formgiven framsidestitel 
jag råkade få syn på). 
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Medvetenheten bland formgivare om 
gestaittextens särskilda funktion demon-
streras då ett ordval förekommer både i 
gestaltform och i normal form i en och 
samma text. En professionellt formgiven 
tidningsannons hade rubriken JUL 
BORD över två rader. 1 brödtexten där-
emot användes självfallet formen jul-

bord. På liknande sätt heter Arlas pro-
dukt Mild Lätt Yoghurt både horisontellt 
och vertikalt, så länge namnet ges i 
gestaltform. 1 innehålisdeklarationen på 
paketet, däremot, skrivs "Mild lättyog-
hurt". En populär (heisvensk) restaurang 
i Göteborg har på sin påkostat tryckta 
meny en rätt som heter Grillat Kyckling 

Bröst som rubrik, dvs. i gestaltform. På 
raden omedelbart under, då rätten be-
skrivs i löpande text, heter den "Grillat 
kycklingbröst". Dessa exempel visar att 
formgivarna vet vad de gör och att vi 
således inte har att göra med misstag, 
utan med medvetet utförd layout. Det 
kan naturligtvis också finnas en rent 
kommunikativ önskan om att visuellt 
accentuera varje enskilt led i samman-
sättningen, vilket kan vara svårt om den 
är kompakt sammanskriven. Att man kan 
ha olika åsikter om tydlighet, estetik och 
layout är en annan sak. 

Men ibland kan det bli fel, som 
bekant. Robertson's Scotch Fine Cut 
Orange Marmalade är en brittisk pro-
dukt som saluförs i de nordiska länderna. 
Etiketten består av en framsida med eng-
elsk originaltext och en baksida med 
innehållsdeklaration på svenska, norska, 
danska, isländska och finska. På norska 
kallas produkten för "Finskåret appel-
sinmarmelade", på danska "Fintskå-
ret appelsinmarmelade", på isländska 
"Ffnskoriö appelsfnumarmelai" och på 
finska "Sokeroitua appelsiinimarmeladia 
ohuilla appelsiinisuikaleilla" ('sockrad  

apelsinmarmelad med tunna apelsin-
strimlor'). På svenska däremot står det 
"Finskuren apelsin marmelad". Här är 
det inte fråga om någon uppenbar 
gestalttext, snarare dess motsats: den 
strikt formella texten i en innehållsdekla-
ration. Ändå uppvisar svenskan särskriv-
ning av ordet apelsininarmelad, medan 
de övriga språken skriver ihop. Om man 
tittar närmre på hur den engelska etiket-
ten är utformad, får man en förklaring: 
Orden ges där i tre banderolliknande fält: 
[Fine Cut] [Orange] [Marmalade], med 
extra stort avstånd mellan de två sista. 
Det förefaller därmed som om den sven-
ske översättaren direkt överfört den eng-
elska gestalttextens struktur till svensk 
normaltext. 

Ett annat exempel som är anslående 
hittar vi på förpackningen till Toblerone, 
den välkända schweiziska chokladen. 
"Schweizer Milchschokolade mit Honig-
und Mandel-Nougat" är den tyska 
beskrivningen av produkten. Den danska 
beskrivningen är en exakt översättning: 
"Schweizisk melkechokolade med hon-
ning- og mandelnougat". På svenska har 
det emellertid blivit: "Schweizisk mjölk 
choklad med honung och mandelnou-
gat", dvs. mjölkchoklad är särskrivet, 
men inte bara det: den underförstådda 
sammansättningen honungsnougat har 
gått alldeles förlorad i och med att det 
konventionella bindestrecket ej satts ut 
och vidare ej heller det foge-s som enligt 
Östergrens Nusvensk ordbok är näst 
intill obligatoriskt i sammansättningar 
med honung som första led (honungs-
snarare än honung-). Innebörden har 
således förskjutits från nougat med 
honung till honung, rätt och slätt. Det 
verkar som om den svenske översättaren, 
trots chokladens schweiziska ursprung, 
återigen sneglat på den engelska beskriv- 
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ningen som lyder: "Swiss milk chocolate 
with honey and almond nougat", där 
honey kan betyda endera 'honung' eller 
'honungs-'. Men varför har inte också 
mandelnougat särskrivits? Jag kan bara 
spekulera. Gestalttexten vill vara anslå-
ende, den vill väcka uppmärksamhet. 
Däri ligger dess funktion. Att särskriva 
en klart vedertagen och rätt sliten sam-
mansättning som mjölkchoklad kan ha 
sådan effekt, medan däremot samman-
sättningen inandelnougat kan uppfattas 
som mera anslående, mera raffinerad, än 
de ingående delarna mandel och nougat. 
Det kan också vara så att kontexten här 
framtvingar en restriktion vad gäller sär-
skrivning: Att skriva "med honung och 
mandel nougat" skulle lämna nougat löst 
hängande vid sidan av de parallellställda 
honung och mandel. 

Men borde vi över huvud taget vänta 
oss gestalttext i denna produktbeskriv-
ning? Svaret ligger i hur vi betraktar 
beskrivningen: som en sorts underrubrik 
till namnet Toblerone, eller som en ren 
beskrivning. Typografin ger oss bara 
begränsad ledning i detta fall. Troligen 
befinner vi oss någonstans på en skala, 
där den ena polen utgörs av den rena 
gestalttexten, t.ex. i form av logotyper, 
och den andra av den rena, konventionel-
la texten. Det förefaller som om gränsen 
för gestalttextens inträdande i svenskan 
ligger närmre den senare polen än vad 
som är fallet i t.ex. danskan. Svenskan 
förefaller med andra ord att vara snarare 
med att ta till gestalttext än danskan. 
Däremot finns det hela tiden restriktio-
ner. Vrider vi på Toblerone-asken och 
läser den mycket finstilta innehållsdekla-
rationen som ges på flera språk finner vi 
i svenskan inte en enda särskrivning: 
kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomas-
sa, mjölksocker, mjölkfett, emulgerings- 

medel, sojalecitin, stärkelsesirap, äggvi-
ta, hasselnötter; samtliga är de konven-
tionellt hopskrivna, medan de engelska 
motsvarigheterna självfallet är särskrivna 
(cocoa butter osv.). 

Detta leder oss naturligt över till eng-
elskan, som av många angetts som boven 
i det svenska särskrivningsdramat (Ljung 
1988:84). Det finns säkert fog för den 
tanken, särskilt som vi här har att göra 
med en ren skriftkonvention, alltså en 
företeelse som till skillnad från exempel-
vis grammatiska strukturer är relativt löst 
förankrad i vårt språkmedvetande (jfr 
problemet med användningen av stor 
bokstav; Calov 1996, Eriksson 1996). Så 
uppfattade exempelvis inte en intervjuad 
lärare särskrivning i svenska som ett 
"riktigt" stavfel (Möller 1996:29). 

Flera debattörer, liksom otaliga eng-
elskstuderande, har noterat de besvärliga 
stavningsförhållanden som råder för eng-
elska sammansatta ord (främst substan-
tiv). Det finns tre sätt att skriva en eng-
elsk sammansättning: särskrivning, bin-
destreck och hopskrivning. Problemet är 
att det inte råder fritt val mellan de tre 
och att bruket dessutom vacklar (jfr 
Swan 1995:376 fl). Huvudprincipen är 
att ju mera vedertagen en sammansätt-
ning är som fast begrepp, desto mera 
sannolikt är det att man använder hop-
skrivning. Denna princip gäller inte för 
svenskan, som villigt hopskriver även 
helt nya, icke lexikaliserade, samman-
sättningar: sköljpaus (en paus när man 
sköljer), listarbete (arbete med lister/-or). 
Ibland kan i engelskan en historisk pro- 
cess observeras, så att en sammansätt- 
ning till en början skrivs som två separa-
ta ord (tea cup), för att så småningom 
förses med bindestreck (tea-cup) och 
slutligen hopskrivas (teacup). Ameri-
kansk engelska har i högre utsträckning 
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än brittisk valt bort bindestrecksformerna 
till förmån för sär- eller hopskrivning 
(Eastwood 1994:73, Modiano 1996: 130). 
Allmänt sett är dock engelskan betydligt 
mindre hopskrivningsbenägen än sven-
skan, som ju med lätthet skapar former 
som basfiolsfodralsmakare, något som 
vore alldeles omöjligt i engelskan. 

1 engelsk grammatisk terminologi talar 
man sällan om compound ('sammansätt-
ning') om inte förbindelsen är helt veder-
tagen. Istället används uttryck som noun 
premodifier ('substantiv som attribut') 
för uttryck av typen a city giri ('en stads-
flicka'). Traditionella, normativa hand-
böcker, t.ex. klassikern Fowler 
(1983:398 1) från 20-talet och efterfölja-
ren Gowers (1986:81 if) från 50-talet, 
talar t.o.m. om "noun-adjectives" eller 
"nouns as adjectives" i dessa fall och 
varnar för deras utbredning på bekostnad 
av den tydligare och mera naturliga pre-
positionskonstruktionen (a girl from the 
cily). Särskilt irriterade blir engelska 
språkvårdare när flera substantiv radas 
upp utan preposition, ett bruk som sägs 
härröra från rubrikstil, men som blir allt 
vanligare i olika jargongspråk, inte minst 
tekniskt och militärt (t.ex. i den ameri-
kanske generalen och f.d. utrikesminis-
tern Alexander Haigs ofta parodierade 
språkbruk, "Haigspeak". Jfr också Kirk-
man 1992:29 f): weapon system develop-
ment (development of weapon systems), 
file access difficulties (difficully in gett-
ing access to files), frequency error cor-
rection procedure (procedure frr correc-
ting frequency errors). Vi ser här hur 
engelskan och svenskan valt två olika 
vägar för att direktkombinera substantiv 
med varandra: engelskan använder sub-
stantivattribut, ofta med adjektivbetoning 
(t.ex. resource allocation), medan sven-
skan utan besvär skapar nya sammansätt- 

ungar med den karakteristiska grava 
sammansättningsaccenten (resursalloke-
ring). 

Som Lina Möller (1996:27) mycket 
riktigt påpekar har svenska engelskstude-
rande svårt att hantera denna skillnad. 1 
en återkommande övning vid engelska 
institutionen i Göteborg, där studenterna 
har att sammanfatta en svensk text på 
engelska, får vi vid varje tillfälle rätta ett 
stort antal felaktiga "darkgrey" ('mörk-
grå') och "springholiday" ('vårsemes-
ter') till de korrekta clark grey (ev. med 
bindestreck) resp. spring holiday. Precis 
som svensklärare förvånas över att ele-
verna inte "hör" att det måste stavas 
potatismos och inte potatis mos, förvånas 
vi över att många studenter inte förmår 
överföra sin alldeles korrekta dubbla 
betoning i 'clark 'grey till en korrekt sär-
skriven stavning. (Betoningsförhållande-
na hos engelska sammansättningar är en 
komplicerad sak som jag inte går vidare 
in på.) De råd vi ger studerande när de 
ger sig in i denna djungel är att man i 
engelskan inte skall använda hopskriv-
ning om man inte är säker på att det går 
och att man skall konsultera lexikon vid 
osäkerhet. Om dessa råd ges allmänt av 
engelsklärare i Sverige, samtidigt som 
svensklärare inte gör något stort nummer 
av svenskans "självklara" regel, kan det 
säkert bidra till förvirringen då det gäller 
svenskan; många elever har svårt att han-
tera systematiska skillnader mellan 
språk. 

Engelska språkets popularitet i 
Sverige, inte minst bland yngre genera-
tioner, är inte primärt en funktion av att 
det är det största främmande språket i 
skolan. Folks attityder till språk är över 
huvud taget sällan lingvistiskt grundade, 
utan bygger på medvetna eller omedvet-
na, sakliga eller stereotypa, kopplingar 

Språhå,dJ/97 23 



till kulturella och sociala förhållanden 
(jfr Ljung 1988:36-45). Vi har under 
1900-talet kunnat notera hur en växande 
andel av den kultur som appellerar till de 
unga har engelska som medium. 
Huvuddelen av denna "kulturbärande" 
engelska förekommer i talad eller sjung-
en form, i filmer, TV-program och rock-
och poptexter, i växande omfattning 
också i bio- och TV-reklam. Men det 
finns även en skriftlig spegling därav, 
t.ex. oöversatta filmtitlar ("Independence 
Day", "Tin Cup"); annan filmjargong 
("A United Artists Release"); skivjar-
gong ("20 Number One Hits", "Original 
Soundtrack Album"); sångtitlar ("Home 
Made Lies", "My Washington Woman"); 
namn på rockgrupper ("The Jimi 
Hendrix Experience", "Electric Light 
Orchestra"); skyltar, etiketter, påskrifter i 
samband med mode- och skönhetspro-
dukter ("Super Formula Hair Spray", 
"Special Design", "Comfort Fit"), liksom 
tekniska produkter ("Special Turbo 
Effect"). Om mina exempel är medvetet 
valda för att illustrera särskrivning, är 
verkligheten mindre renodlad. Vad man 
kan notera är dock den korthuggna, 
nominala, slagordsmässiga stil som präg-
lar språkanvändningen i dessa samman-
hang. Det är således inte naturlig engel-
ska vi ser här, utan just den litet hårdkok-
ta rubrikstil som Fowler och hans efter-
följare bland engelska språkvårdare be-
kymrar sig över. 

Vi kan därmed återknyta till vårt inle-
dande resonemang. Det förefaller som 
om den engelska som i skriftlig form 
möter svenskarna i samhället utanför 
skolan är en engelska som till stor del 
utgörs av gestalttext, formgiven text 
skapt för att vara visuellt anslående, men 
inte nödvändigtvis för att spegla engelskt 
vardagsspråk. 1 denna stilart är särskriv- 

ning särskilt vanlig, även mätt med eng-
elskt mått. Särskrivningen ersätter nämli-
gen inte bara, eller ens primärt, hopskriv-
na kombinationer eller kombinationer 
med bindestreck; den ersätter framför allt 
helt andra konstruktioner, t.ex. med pre-
position. 1 den visuella engelskan i 
Sverige - gestaltengelskan - får vi alltså 
ett förhållandevis stort inslag av särskriv-
ningar och just denna engelska är gjord 
för att synas. 

Vid sidan av den engelska gestalttex-
ten finns hela utbudet av svensk gestalt-
text, på förpackningar, bokomslag, skyl-
tar m.m. Även denna är skapt för att vara 
anslående. Vi har sett hur särskrivning är 
ofta förekommande i denna stilart och 
åberopat estetiskt-visuella, och ibland 
kommunikativa, skäl härför. Härutöver 
finns svensk gestalttext som i allt väsent-
ligt utgör en ren översättning från engel-
skan, eller åtminstone överflyttning av en 
engelsk jargong till svenska. Uttryck som 
"En Sven Svensson Film" är med all 
säkerhet ett s.k. konstruktionslån (Ljung 
1988:80 ff), som dessutom passar direkt 
illa in i det normala svenska mönstret. 
Men alltså inte bara i det svenska: även i 
engelskan är "A Stanley Kubrick Film" 
en udda språklig företeelse som så gott 
som aldrig skulle förekomma i spontant 
tal (där skulle man säga "A film by 
S.K."). 

Vi ser här hur textens gestaltfunktion 
driver fram ett särskilt språkbruk både i 
engelskan och svenskan. Det är sannolikt 
att engelskan i sin egenskap av världs-
språk har påverkat svenskan, men det är 
också troligt att en icke språkspecifik 
påverkan av båda språken har skett och 
sker, nämligen den som härrör från de 
speciella villkor som gäller för gestalt-
text. Man kan säga att det finns två 
normsystem som står i konflikt med 
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varandra: ett som tar sin utgångspunkt i 
det visuella intrycket, gestalten, och ett 
som bygger på behovet av redundans i 
standardiserad text. Det är det senare 
som vunnit burskap som korrekthets-
norm, men som på allt fler områden på 
gott och ont utmanas av gestalttextens 
implicita nomi. 

Gestaittextens normsystem är säkerli-
gen av gammalt datum, även om utveck-
lingen accelererat på senare tid. Av de 
exempel från Linder (1908:153) på sär-
skrivning från 1800-talets senare hälft 
som citerats av flera debattörer (t.ex. 
Porseby 1996:24) kan sju av totalt elva 
antas vara hämtade från skyltar eller 
dylikt, vilket icke noterats av debattörer-
na: biljett kontor, flit hatt, grov smed, 
knapp handel, lama schalar, rak salong, 
Stats kontoret. Då som nu var säkert en 
blandning av estetiska ambitioner och en 
önskan om tydlighet skälet till särskriv-
ningen. 

Men varför dyker särskrivning upp i 
unga svenskars skriftspråk? Flera av de 
orsaker som förslagits i debatten äger 
säkert giltighet. Jag har antytt att en 
tidigt insatt preskriptiv undervisning i 
engelska skriftkonventioner, i kombina-
tion med avsaknad av direkt preskription 
i svenskundervisningen, kan leda till för-
virring. Viktigare är dock att konstatera 
att en mycket stor, och sannolikt växan-
de, andel av den text som möter folk ute i 
samhället är gestalttext, en typ av text 
som dessutom är gjord för att märkas. 
Av det totala utbudet av gestalttext här-
rör en ansenlig del från områden med en 
tydlig ungdomsprofil. Det vore mycket 
underligt om detta inte skulle ha genom-
slagskraft i ungdomars skrivvanor. Jag 
håller med övriga debattörer om att just 
denna del av utvecklingen är olycklig, 
eftersom den leder till större oklarhet i 
den löpande texten. 

Mitt förslag till åtgärder för att komma 
till rätta med problemet skulle inkludera: 

mera läsning av normal svensk text på 
alla stadier i skolan och på fritiden, 
vilket skulle ge en påverkan - eller 
med Krashens term en input - som 
kan konkurrera med den allestädes 
närvarande gestalttexten; 
tidigt medvetandegörande om skillna-
der mellan engelska och svenska stav-
ningskonventioner; 
tidigt medvetandegörande om skillna-
der mellan gestalttext och vanlig 
löpande text. 

Däremot anser jag inte att det finns vare 
sig möjlighet eller anledning till att gene-
rellt döma ut särskrivning i svensk 
gestalttext. Särskrivningen utgör där ett 
bland flera verksamma uttrycksmedel 
och verksamma uttrycksmedel är någon-
ting man bör slå vakt om. 

(Jag vill tacka Lars-Gunnar Andersson, 
Göran Kjellmer, Sölve Ohlander och Arne 
Olofsson för synpunkter på tidigare versioner 
av denna artikel.) 
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Arne 	 Galna kor och varma korvar 
Olofsson 

Om strukturer i flerledade sammansättningar 

Denna artikel diskuterar strukturen i flerledade sammansätt-

ningar med exempel från svenskan och engelskan. Den är 
också ett bidrag till diskussionen om särskrivning i sven-
skan. Författaren är docent och universitetslektor vid engel-
ska institutionen, Göteborgs universitet. 

1996 var det år då sammansättningen 
galna ko-sjukan blev högfrekvent i medi-
erna. Det skrivsätt jag just använde är 
nog det vanligaste, både i tidningar och 
på textremsor i TV, men det har före-
kommit kommentarer om frasens ohan-
terlighet av typen "borde egentligen heta 
galna kors sjuka". 

Problemet med galna ko-sjukan som 
fras betraktad är att det finns två substan-
tiv som konkurrerar om att uppfattas som 
huvudord och därmed om att kunna 
påverka adjektivets böjning. En del av 
problemet består i att svenskan, åtmins-
tone traditionellt (jfr t.ex. Språkvård 
3/1996, s 24-30, med ytterligare referen- 
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ser), sammanskriver substantiv + substan-
tiv men med större restriktivitet adjek-
tiv .  + substantiv. 1 en kombination adj.+ 
subst.+subst. är det därför sannolikt att 
hopskrivningen görs (enbart) i fog nr 2, 
oberoende av hur leden egentligen hör 
ihop. Sammansättningens senare led ten-
derar då att få ställning som huvudord till 
adjektivet. Ett välkänt exempel är varm + 
korv+ gubbe, som, i den mån det skrivs, 
brukar få formen varm korvgubbe. Galna 
ko-sjukan skall som bekant läsas som 
den sjuka som tar sig uttryck i att kor blir 
galna; i Göteborgs-Posten den 24 no-
vember 1996 förekom en skämtsam ord-
bildning som på ytan är parallell men har 
en annan struktur, nämligen galna bo-
skatten (= fastighetsskatten), som förstås 
skall läsas som den skatt på boendet som 
är heltokig. 

Frasen varm korvgubbe finns inte med 
i Nationalencyklopedins ordbok, men väl 
i Illustrerad svensk ordbok (under korv-
gubbe: skämts. äv.: varm k.). Hur böjer 
man då frasen varm korvgubbe? Egent-
ligen bör varm förbli oböjt, men ett 
sådant mönster tycks vara förbehållet 
egennamn (Sankt Sigfridsgatan) och 
egennamnsliknade fraser (t.ex. vit makt-
musiken i tidningar och TV speciellt i 
december 1996). En plural flera varma 
korvgubbar faller sig nog minst lika 
naturlig som flera varm korvgubbar. 
Skall det skrivas den varm korvgubbe jag 
handlar hos eller den varme/varma korv-
gubbe jag handlar hos? Det är värt att 
notera att man nog inte kan undvika pro-
blemet genom att skriva ihop även varm 
+ korv. Varmkorv är ju beteckningen på 
varan när den ligger nerkyld eller konser-
verad i affären (denna sammansättning 
togs in i sjätte upplagan av Bonniers 
svenska ordbok 1994; saknas i National-
encyklopedins ordbok), inte den upphet- 

tade produkt kunden intresserar sig för 
vid ett korvstånd. Dessutom skulle sven-
skans sammansättningsregler kräva ett 
-s- i fogen mellan varmkorv och gubbe, 
som i gråhår-s-man. 

Med böjningen av galna ko-sjukan 
förhåller det sig lite annorlunda, eftersom 
frasen i princip bara finns i bestämd form 
singular. Här visar den etablerade formen 
med galna att adjektivet höjs efter sjukan 
snarare än efter ko. Om man (tillfälligt) 
skapar en obestämd form, vilket faktiskt 
har skett i både etermedier och press, föl-
jer adjektivet med: 1 tider av galen ko-
sjuka (Nyheterna, TV4, 3 juni 1996); 
Galen ko-rapport hemligstämplas (Göte-
borgs-Posten, 5 december 1996). Att 
ledet ko inte spelar någon roll för böj-
ningen kan visas om man byter till ett 
neutrum, t.ex. lamm: det skulle nog bli i 
tider av galen lamm-sjuka, knappast 
galet lamm-sjuka. 

Den som tycker att varm korvgubbe 
och galna ko-sjukan inte är tillräckligt 
seriösa ordbildningar för att läggas till 
grund för en språkdiskussion, rekom-
menderas att begrunda följande exempel. 
De är i allmänhet hämtade ur nutida 
medier. När man väl börjat bli uppmärk-
sam på dem finner man många exempel. 
Jag vill betona att de fungerar utmärkt 
rent kommunikativt; det är först när man 
försöker analysera dem som det blir 
komplicerat. Talspråket kanske har sär-
skilt lätt att acceptera typen: populär 
bland begagnade bilspekulante rna (tal 
utan manus i Trafikmagasinet, TV2, den 
6 maj 1996). Och, på tal om bilar, en lås-
bar hjulmuttersats (annons) är en sats 
med låsbara hjulmuttrar, inte en sats där 
man kan låsa in sina hjulmuttrar. En tung 
narkotikamissbrukare missbrukar tung 
narkotika och är inte nödvändigtvis över-
viktig, en rökt fisksallad innehåller rökt 
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fisk och behöver inte vara rökt som hel-
het, och ett rött vinfynd för en femtilapp 
(löpsedel, oktober 1996) utgörs av ett 
rödvin. Den som lider av essentiell fett-
syrebrist får inte tillräckligt med essenti-
ella fettsyror och en kraftig och mjuk 
frottéserie (annons) innehåller handdukar 
i kraftig och mjuk frotté. Samma mönster 
finns i ord som erotisk massageolja 
(annons), klinisk prövningsledare (an-
nons) och praktisk filosofilärare. 1 eng-
elskan utgör National Serviceman ('värn-
pliktig'), och small businessman ('små-
företagare') liknande exempel. 

Namnet Svenska språknämnden ser ut 
som något av ett gränsfall. 1 princip skul-
le frasen kunna beteckna antingen nämn-
den som sysslar med svenska språket 
eller den språknämnd som är svensk. 1 
den utredning (1973) som föregick 
namnreformen och omorganisationen 
föreslogs Svensk språknämnd, vilket 
visar att namnet Svenska spra°knämnden, 
som fastställdes 1974, inte skall läsas 
som den fras- och sammansättningstyp 
som diskuteras här. 

Hittills har alla mina exempel haft en 
oväntad gräns i en sammansättningsfog, 
men motsvarande mönster finns i avled-
ningar. Nils Hasselskog leker med den 
möjligheten i versraderna "Jag ville jag 
vore en full pensionär / och pensionen 
flöt ut per kvartal". En grov brottsling är 
inte nödvändigtvis en grov person utan 
snarare en som ägnat sig åt grova brott, 
och en ekonomisk brottsling behöver inte 
vara en sparsam människa. En firma som 
annonserar efter en analytisk kemist vill 
anställa någon som är expert på analytisk 
kemi, inte vilken kemist som helst som 
har analytisk läggning. En svartfigurig 
vasmålare i det antika Grekland var inte 
själv dekorerad utan ägnade sig åt svart-
figurigt vasmåleri. Engelskan har samma 
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ordbildningsmönster i uttryck som sin gle 
motherhood, New Yorker och South 
American. Humoristen Stephen Potter 
drar åt skruven ett extra varv i boken 
"One-upmanship", där ett av kapitlen 
heter Bearded titmanship, ungefär 'kons-
ten att framstå som expert på skäggme-
sen (= the bearded tit)'. 

För att återgå till galna ko-sjukan är 
det intressant att notera hur bindestrecket 
i frasen inte har en sammanbindande 
utan separerande funktion (vilket det 
också egentligen har i läseböcker för 
nybörjare, där etablerade sammansätt-
ningar "löses upp" för att underlätta tolk-
ningen). Denna användning av binde-
streck är snarast ett icke formaliserat sätt 
att markera att sammansättningen kosju-
kan inte som helhet är den enhet som 
galna är bestämning till. Det är möjligt 
att denna separerande funktion spelar en 
viss roll i svenskans tilltagande bruk av 
särskrivning: om en ovan skribent tar 
bort ett separerande bindestreck (t.ex. i 
en nybörjartext) är det inte orimligt att i 
stället låta leden skiljas av ett mellanrum. 

Vilken roll har då spelats av original-
språket i sammanhanget, engelskan? Vad 
beträffar själva den svenska ordkombina-
tionen galna ko-sjukan är den en över-
sättning ord för ord av engelskans the 
mad cow disease, som är ett informellt 
uttryck för det vanligare och diskretare 
BSE (akronym för bovine spongiform 
encephalopathy). Den svenska använd-
ningen av bindestreck i sammansättning-
en har ingen bakgrund i engelskan. Att 
den engelska frasen skrivs helt utan bin-
destreck är i och för sig anmärknings-
värt, eftersom det är brukligt med detta 
tecken i kombinationer av tre element 
där de båda första bildar en fras: the 
brittle-bone disease ('benskörhet'), a 
high-income family. Denna konvention 



förefaller mycket praktisk, men det är 
vanligt med brott mot den och därav föl-
jande dubbeltydigheter och (potentiella) 
misstolkningar. Det kan gälla att behöva 
supplera ett bindestreck (40 odd people 
måste få ett bindestreck för att kunna tol-
kas som 'drygt 40 personer', likaså silent 
film star för att entydigt betyda 'stum-
filmsstjärna'). Det kan också handla om 
att verkligen tro på att en befintlig lucka 
skiljer element från varandra. Det är ju 
annars frestande att betrakta enbart det 
närmaste substantivet som huvudord 
(Alternative gentlemen 's lavatories står 
det på en hänvisningsskylt i British 
Museum i London; en svensk parallell, 
utan jämförelser i övrigt, är titeln på en 
gammal andaktsbok, Den sköna Herrens 
gudstjänst). 

En engelsk parallell till skrivsättet 
galna ko-sjukan, där elementen hör när-
mare samman över ordgränsen än över 
bindestrecket, är det skrivsätt som 
används när prefixet ex- (med betydelsen 
'före detta') läggs till en särskriven sam-
mansättning: an ex-army officer är nor-
malt en beteckning på en f.d. arméoffi-
cer, inte på en officer i en icke längre 
existerande armé. Även det mer svårtol-
kade skrivsättet galna kosjukan (utan 
bindestreck) har sina paralleller i engels-
kan. När det nyligen uppstod ett behov 
av en term för en sådan brevvän (pen 
pal, alltid särskrivet) som man har på 
Internet, utnyttjade amerikansk engelska 
prefixet cyber (utan bindestreck) och fick 
den något svårlästa sammansättningen 
cyberpen pal. 

Det finns belägg i svenskan för dubbla 
bindestreck i samband med galna ko-sju-
kan, det ena med förenande och det 
andra med separerande funktion, i sam-
mansättningar där ordet sjuka/ni är 
underförstått: galna-ko-krisen (textrem- 

sa, Aktuellt, TV1, den 30 augusti 1996), 
Galna-ko-forskare fick inte tala fritt 
(rubrik i Göteborgs-Posten hösten 1996). 
Speciellt i det senare av mina båda citat 
är det förenande bindestrecket en absolut 
nödvändighet och hade gjort god nytta 
även i det ovan citerade exemplet galen 
ko-rapport. Dock måste man åter konsta-
tera att egennamnsliknande kombinatio-
ner lyder under egna lagar. 1 en svensk 
annons har jag sett skrivsättet Irish 
Coffee glas, som inte verkar tillfredsstäl-
lande, men hur bör det vara? Total sam-
manskrivning Irishcoffeeglas skulle bäst 
motsvara det talade språkets form men 
ger en otydlig skriftbild. Irish Coffee-
glas (med särskrivet "egennamn" och 
separerande bindestreck)? Irish-Coffee-
glas (med ett sammanbindande och ett 
separerande bindestreck)? Engelskan har 
här i första hand total särskrivning, i 
andra hand Irish-coffee glass (för undvi-
kande av dubbeltydighet), men båda 
dessa skrivsätt är främmande i den sven-
ska traditionen. 

1 denna artikel har jag velat peka på ett 
antal saker. Den grundläggande kopp-
lingen mellan galna ko-sjukan och fras-
typen varm korv gubbe har säkert många 
språkintresserade redan gjort, men jag 
har tillfört exempel som visar att ordbild-
ningstypen och skrivsättet ingår som ett 
produktivt mönster i både svenskan och 
engelskan. Olika funktioner hos binde-
streck har också exemplifierats, liksom 
förhållandet att engelskan, som i diskus-
sionen om svensk särskrivning ofta 
nämns som förebild och bov i dramat, 
inte blint särskriver utan faktiskt har ett 
ganska komplicerat system. Valet mellan 
särskrivning och bindestrecksanvändning 
kan där ibland få lika dramatiska konse-
kvenser som i svenskan. 
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Frågor och svar 
Under denna rubrik behandlas frågor av allmänt intresse till 
Språknämnden eller till tidskriften. Förkortningar: SAOB = 
Svenska Akademiens ordbok. SAOL = Svenska Akademiens 
ordlista, elfte upplagan, om inget annat anges. 

Min egna syn på mode 
"Slutligen tänkte jag berätta om min 
egna syn på mode", skriver en elev i 
gymnasiets B-prov. Allt oftare ser och 
hör jag detta egna, där jag hellre såg 
egen eller eget. 

- "Det är hans första egna föreställ-
ning", sade en dam i Pi häromdagen, vil-
ket också låter lattjo. 

Har jag rätt i att egna börjar tränga ut 
eget och egen, eller är det bara ett elevfe-
nomen? Vad borde PI-damen ha sagt? 

011e Meyer, Sollentuna 

Svar: 
Adjektivet egen uppträder faktiskt lite 
speciellt. 1 betydelsen 'som någon rår 
om' fungerar det tillsammans med en 
genitiv eller ett possessivpronomen när-
mast som en förstärkning, t.ex. Peters 
egen hund eller mitt eget hus. 1 sådana 
fall böjs det normalt inte med den svaga 
formen på -a, som andra adjektiv. Man 
kan jämföra med Peters stora hund (inte 
*Peters  stor hund) eller mitt lilla hus 
(inte *mitt  litet hus). Däremot höjs ordet 
på normalt sätt i andra konstruktioner: 
den egna hunden (jfr svarta), ett eget hus 
(jfr litet). 

Insändarens exempel från Pi är fak-
tiskt regelbundet byggt. 1 kombination 
med ett föregående adjektiviskt ord höjs 
egen alltid som ett vanligt adjektiv även 
när det hela föregås av genitiv eller pos- 

sessivt pronomen. Man kan alltså inte 
säga *hans  första egen föreställning, det 
måste bli egna: köpa sin första egna bil; 
inreda sitt första egna bo etc. Om egen 
kommer före det andra adjektivet verkar 
man kunna välja vilket som, antingen 
min egen lilla teori eller min egna lilla 
teori. 

Också när egen föregås av adverb höjs 
det som andra adjektiv. Det heter alltså 
trivs bäst i sin egen lya men trivs bäst i 
sin alldeles egna lya. 

Nu kan egen också användas i betydel-
sen 'säregen', 'besynnerlig'. 1 sådana fall 
höjs egen som andra adjektiv. Dock har 
bruket av egen i betydelsen 'egendomlig' 
blivit ganska ovanligt. Dessutom finns 
det fall då det kan vara svårt att skilja 
betydelserna åt. Se följande serie: 

de talar sitt eget språk 
de talar sitt egna språk 
de talar sitt alldeles egna språk 

Möjligen finns det en ny tendens att 
behandla egen som andra adjektiv även 
när det direkt föregås av en genitiv eller 
ett possessivt pronomen (en sådan ten-
dens fanns under slutet av 1700-talet och 
början av 1800-talet men den avtog sena-
re). Det första exemplet i insändaren 
visar kanske denna tendens, men den 
normala formuleringen är min egen syn 
på mode. 

För övrigt har vi lagt märke till att i 
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pressen skrivs ofta sådant som ränta på 
sitt egna kapital; rederiets egna kapital; 
enligt bolagets egna prognos. 

Det kan tänkas att egen i många lik-
nande fall börjar böjas som andra adjek-
tiv. Men alltjämt låter det riktigast att 
säga mitt eget liv, hennes egen dotter. 

Margareta Westman 

Vad betyder legio? 
Ordet legio används numera i en betydel-
se jag inte hittar i ordböcker. Betydelsen 
är ofta 'vanlig', 'vanligtvis', 'bruklig' 
eller 'brukligt'. Ett exempel fann jag i en 
artikel i Svenska Dagbladet som handla-
de om hur en politiker lanserat sitt barn-
barn i debatten: 

Idén om att dra in en gammal mamma, 
barn eller barnbarn i den politiska 
retoriken är ingenting nytt. 

1 USA är detta legio i en politikers 
talarkonst. En mästare i modern tid var 
president Ronald Reagan. 

1 språkspalter tycks man avvisa betydel-
ser som 'vanlig', 'legitim', 'legal'. Dock 
kvarstår att ordet nuförtiden oftast an-
vänds i dessa nya betydelser. Jag brukar 
fråga runt bland kompisar hur de vill för-
klara ordet och jag blir rätt ensam om 
min ordbokstrogna definition. Ska denna 
lexikalalsemantiska vidgning av betydel-
sen accepteras? 

Erik Lidbaum, Stockholm 

Svar: 
Ordet legio är besvärligt. Det latinska 
ordet legio är visserligen grundordet till 
vårt legion, men släktskapen med legion 
är verkligen ogenomskinlig. 

Ordet legio nyttjades första gången i  

tryck i översättningen av Nya testamen-
tet 1526 och har sedan dess använts både 
som substantiv med betydelsen 'stort 
antal', 'oräknelig mängd' eller som 
adjektiv 'oräkneliga', 'många'. 

Ordet används ibland i den senare 
betydelsen i modern tidningstext, men 
det är inte särskilt vanligt: 

rapporterna om omfattande valfusk är 
legio; på konstens andrahandsmarknad 
har prishöjningarna varit legio sedan 
50-talet; sedan de i regeringsställning 
tvingats att sakligt pröva de krav på 
ingående ändringar i datalagen som 
var legio när de befann sig i opposi-
tionsställning 

Men man träffar också på ordet använt i 
samma betydelse som i Erik Lidbaums 
exempel: 

X exemplifierar sätt att dölja sanning-
en som han anser blivit legio under 
Y:s era med den stora ekonomiska för-
lust om 350000 kronor som jubi-
leumssatsningen resulterade i 

Här ligger betydelsen nära 'normal' eller 
'vanlig'. 

Som Bertil Molde har påpekat i sin 
bok Svenska idag (1992) kan det som 
förekommer i väldiga mängder också 
sägas vara vanligt - eller till och med 
regel. På så vis, menar han, kan betydel-
seförskjutningen ha uppkommit. Han 
menar också att det kan vara ljudlikheten 
som har påverkat en användning av legio 
i betydelsen 'legitim'. 

Frågan är då om denna nya betydel-
seutvidgning kan accepteras. Den vill vi 
gärna ställa till läsarna? Alltså: 

Vad betyder legio för dig? 
Margareta Westman 
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Varför betonas fel ord i 
etermedierna? 
Under det senaste året har jag allt oftare 
hört nyhetsuppläsarna i TV och radio 
betona adjektivet (i stället för det 
bestämmande substantivet) i olika sam-
manhang där detta ger fel innebörd. 1 
exemplen nedan har jag markerat upplä-
sarens betoning med fetstil. 

Det kan t.ex. handla om vad regering-
en beslutat i Volvo Aero-affären: 

"Givetvis kan inte regeringen ta något 
ansvar för privata företags ekonomi." 
Vilka andra företag är det som man tar 
ansvar för? 

Eller, i sammanbindningen mellan 
olika inslag i Ekot: "Och nu övergår 
Ekot till ett inslag om den svenska sko-
lan." (Detta utan att man dessförinnan 
haft något inslag om den danska eller 
bolivianska skolan.) 

Det verkar alltså som om ett nytt mode 
sprider sig, eller åtminstone att den ene  

uppläsaren härmar den andre och tror att 
detta är rätt. För många år sedan använ-
des denna betoning avsiktligt överdrivet i 
"Nyheter och bullentiner från Mosebacke 
monarki", och på senare tid har Lelle 
Printer gjort likadant i radions "På 
håret". 

Vad säger Språknämnden? 
Eskil Dalenius 
förste försvarsläkare 
Försvarets sjukvårdscentrum 

Svar: 
Vi har också noterat detta fenomen, och 
vi har även tidigare fått påstötningar om 
det. Vi kan bara vädja till nyhetsupplä-
sarna att förbereda uppläsningen bättre 
och tänka efter vilka ord det är som bör 
lyftas fram och vilka som bör hållas till-
baka. 

Claes Garlén 

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 Ulla Jansson Information AB och Gunnar Zetterman, Stockholm. 

Den som vill visa nämnden sin uppskattning kan göra det genom att lämna ett 
bidrag till fonden. 

Bankgiro 5839-6235 
Postgiro 19 74 75-7 (Språknämndensjubileumsfond) 
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