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

Bonus- bättre än plast-? 
Här följer flera inlägg i diskussionen som 
med detta kan anses avslutad. 

1 min skolklass finns en pojke, vars för-
äldrar är skilda. Mamman har träffat en 
ny man, som hon flyttat ihop med. När 
denne man kom till sitt första föräldramö-
te i pojkens klass, presenterade han sig 
som "011es pluspappa". Det lät nytt och 
fräscht och ganska rart, fast allt beror ju 
på hur det sägs. Jag ville i alla fall gärna 
vidarebefordra den här varianten. 

Ann-Sofi Murphy, Järna 

Min sambo är farmor till två små pojkar. 
Deras riktige farfar finns någon annan-
stans. Eftersom jag aldrig tycks kunna 
presentera mig som låtsas-, extra-, plast-, 
fusk- eller bonusfarfar, utan att komplet-
tera de orden med ett "så att säga" eller 
"liksom" eller "som det visst skall heta" 
lanserar jag härmed halvt på skämt, halvt 
på allvar ordet stuntftirfar. 

Clas Rosvall, Lund 

Som skyldig till artikeln "Låtsas-, extra-
eller plast-?" i Språkvård 2/98 har jag fått 
ta emot åtskilliga synpunkter på vad man 
egentligen bör kalla familjerelationer 
mellan skilsmässobarn och deras för-
äldrars nya partner - med tillhörande 
barn, mormödrar osv. Ännu fler reaktio-
ner strömmade in efter ett inslag i radio-
programmet "Språket". Inläggen består 
både av reaktioner på de alternativ jag 

nämnde och av helt nya förslag. Några 
starka kandidater bland de senare är 
bonus-, del- och plus-. 

De flesta kommentarerna rör dock 
plast-, som i plastmamma, plasthror och 
plastfarmor. Många tycker direkt illa om 
förleden och anser att den låter hård, 
opersonlig, billig, respektlös osv. Så det 
kan nog stämma som Ann-Kristin Pel-
tonen skriver i Språkvård 3/98 att "det 
skall mycket till för att få plast- godkänt i 
gemene mans mun". Andra svar tyder 
dock på att plast- är det mest utbredda 
uttrycket bland dem det närmast berör. 
Många som i samband med nya förhål-
landen fått partnerns barn på köpet kallar 
sig just plastmam,nor och -pappor. Flera 
använde först förleden "på skoj, och 
sedan har den satt sig". Någon nämner att 
plast- är "avdramatiserande". Fast ut-
trycket stöter på motstånd hos den äldre 
generationen; plastfartnor vill helst bli 
kallad något annat! 

Det näst mest kommenterade förslaget 
är styv-. 1 den första artikeln nämnde jag 
det inte ens - helt enkelt därför att jag ald-
rig hade hört uttrycket användas som 
synonym till plast-/låtsas- etc. Nu har jag 
dock både hört och sett det, och noterar att 
alla inte gör den distinktion mellan 
begreppen som jag har tagit för självklar. 
Skillnaden går ut på att styv- kan användas 
först när den biologiska föräldern är om 
inte avliden så i alla fall ute ur bilden. Det-
ta illustreras kanske tydligast av den mor 
som på tal om sin dotters "styvmor" rea-
gerade med "Men jag ärju inte död än!" 

Det finns för övrigt etymologiskt stöd 
för distinktionen, då förleden styv- ur- 
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sprungligen lär ha betytt 'stympad', 
'berövad'. Styvbarn har alltså på något 
vis förlorat en förälder och sedan fått en 
ersättare. Huruvida man skiljer mellan 
detta och plast-/låtsas- etc. är att döma av 
de reaktioner jag har fått en fråga om 
inifrån- kontra utifrånperspektiv. Jag ser 
en tydlig tendens till att de som lever i 
förhållanden av dessa slag anser skillna-
den viktig och uttrycker den språkligt - 
medan de med lite större distans till feno-
menet snarare ser likheterna än skillna-
derna, och då går styv- bra i båda fallen. 
Ju mer något angår en, desto mer talar 
man om det och desto större anledning 
har man att markera betydelsenyanser. 

En snabb genomgång av tidningsmate-
rial från de senaste åren visar främst att 
det här är privata frågor som sällan 
behandlas offentligt. Trots tillgång till 
miljontals löpord fann jag bara ett fåtal 
förekomster, och en stor del av beläggen 
på styv- avsåg den snävare innebörden - 
inte sällan i samband med Askungen. 

Vid sökningen fann jag också en ny 
intressant betydelse av plast-. Ett par 
artiklar behandlar projektet "Plastmor-
mor", vars syfte är att förmedla kontakt 
mellan ensamma pensionärer och behö-
vande småbarnsfamiljer. 1 en intervju 
motiverar initiativtagaren Margit Strand-
berg namnvalet så här: "Jag utgick från 
det barnen säger. Att styvföräldrar är 
plastmammor och plastpappor. Dessutom 
ville jag poängtera att det inte handlade 
om att ersätta de biologiska mor- och far-
föräldrarna." 

Övriga alternativ förekommer mera 
sällan än styv- och plast-, både i tidnings-
materialet och i responsen till mig. Flera 
förslagsställare efterlyser uttryck som 
klingar mer positivt än plast-, t.ex. bonus-, 
plus-, ny- och hjärte-. Mer neutrala för-
slag är del- och sambo-. Därtill kommer 
gummi-, som dock knappast lär vinna 
gehör hos dem som ogillar plast-. Vad  

som ligger de andra alternativen i fatet är 
främst att de inte är lika inarbetade som 
styv-, låtsas-, extra- eller plast-, men de 
bär i gengäld inte heller deras nackdelar. 

Vissa av dem medför dock egna 
begränsningar. Ny- låter lite flyktigt och 
passar sämre ju äldre ett förhållande blir. 
Hjärte- är nog för gulligt; det går bra att 
tala om hjärtebarn, men jämställdheten 
har (ännu?) inte kommit därhän att hjärte-
pappa kan få fotfäste i språket. 

Sambo- ser vid första anblicken väldigt 
passande ut, men faller på att det inte all-
tid är så att barn och förälder bor ihop. 
Om båda de skilda föräldrarna skaffar ny 
partner, får barnet då t.ex. en sambornam-
rna och en särbopappa? Och syftar då 
dessa uttryck bara på de ingifta eller även 
på de biologiska föräldrarna? Vad ska 
man säga vid delad vårdnad, när barnen 
växelvis bor på båda ställena? Dessa 
bostads- respektive familjeförhållanden 
är komplicerade nog var för sig, utan att 
vi ska försöka klämma in båda i samma 
ord. 

Därmed återstår bonus-, plus- och del-. 
Alla tre är ganska tilltalande, och jag ser 
inga särskilda skäl till varför något av 
dem skulle vara bättre än de andra båda. 
Vad gäller klang och associationer håller 
jag med bl.a. Irma Zetterman (Språkvård 
3/98) om att bonus- "slår låtsas-, extra-
och plast- med flera hästlängder". Det-
samma gäller del- och plus-. Huruvida 
något av dessa uttryck blir allmänt veder-
taget återstår dock att se. 

Med detta drar jag mig tillbaka. Jag vill 
inte skapa en parallell till den gamla skrö-
nan om akademikerbarnet som sade "Nej, 
pappa är inte hemma. Han är ute och före-
läser om familjelivets renässans." 

Benjamin Lyngfelt 
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Gustav 	Ett århundrade av tysk rättstav- 
Korlén 

ningsdebatt 
Inte många språkfrågor verkar kunna väcka lika mycket 
känslor och kampanda som (förslag till) stavningsreformer. 
Här redogör Gustav Korlén för olika försök i Tyskland att 
genomföra mer eller mindre djupgående reformer och för 
mottagandet av den som trädde i kraft 1998. Författaren är 
professor emeritus i tyska vid Stockholms universitet. 

Få frågor har på senare tid engagerat den 
tyska allmänheten i så hög grad som det 
senaste förslaget till reformering av den 
tyska rättstavningen. Det är en reform 
som har en lång förhistoria 

Normerna för tysk rättstavning är 
intimt förknippade med namnet Duden. 
Om detta kan man i Nationalencyklopedi-
en inhämta följande: 

Duden [du:dnl, varumärke för en 
rad handböcker över tyskt nutids-
språk, utgivna av Bibliographisches 
Institut, Mannheim. 1 botten ligger 
"Rechtschreibung der deutschen 
Sprache" (1:a uppl. 1880) av språk-
mannen Konrad Duden (1829-
1911). Den 1956-65 utgivna "Der 
Grosse Duden" utgör en impone-
rande mönstring av tyskt sanitids-
språk i 10 delar (del 1 behandlar 
rättskrivningen, del 2 stilistiken, del 
3 är en illustrerad ordbok, del 4 en 
grammatik osv.) 

Det var alltså den tyske skolmannen Kon-
rad Duden som - vid en tidpunkt då Bis-
marcks enhetsverk hade aktualiserat kra-
vet på en för hela riket gemensam 
ortografi - lanserade en ortografisk ord-
bok med normativa anspråk. Den fick 

också stor betydelse för den ortografikon-
ferens som på statligt initiativ och med 
aktivt deltagande av Konrad Duden sam-
manträdde i Berlin 1901. Dess förslag 
blev några år senare giltiga inom hela det 
tyska språkområdet. De kodifierades av 
Duden i den 8. uppl. som utkom 1905 och 
som efterhand kom att gälla som rikslikare 
i alla tysktalande länder. Trots tillkoms-
ten av nya Dudenband redan på trettio-
talet (bl.a. en grammatik) är det alltsedan 
dess vanligen rättstavningsordboken som 
avses när man säger att "det står i 
Duden". Personbeteckningen har övergått 
till att bli ett appellativt substantiv. 

Ett markant typografiskt ingrepp ge-
nomfördes 1942 då ordboken övergick 
från fraktur till antikva. Detta skedde 
efter påbud från Hitler som därmed avsåg 
att främja det tyska språkets "Weltgel-
tung". Eftersom frakturen alltid hade 
ansetts vara en eminent "tysk" skrift och 
förändringen därför utlöste protester, såg 
sig partiet nödgat att utfärda en rundskri-
velse där man meddelade att frakturen i 
själva verket var ett judiskt påfund. Vid 
samma tidpunkt och i samma avsikt pas-
sade Hitler f.ö. på att förbjuda den på tret-
tiotalet i många kretsar omhuldade för-
tyskningen av främmande ord. 
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Efter 1945 medförde så den tyska del-
ningen att Duden Rechtschreibung utkom 
i en östtysk och en västtysk upplaga, den 
förra i ordbokens gamla förlagsort Leip-
zig, den senare i Mannheim. Skillnaderna 
gäller dock inte ortografin utan det poli-
tiskt och ideologiskt betingade ordför-
rådet. Ordet Demokratie definierades 
sålunda i Leipzig som "en statsform, vars 
karaktär bestäms av den vid olika tid-
punkter härskande klassen" och följakt-
ligen skilde man mellan "socialistisk 
demokrati" och "borgerlig demokrati". 
En stor östtysk ordbok gick så långt att 
den definierade Zensur som en för de 
kapitalistiska länderna karakteristisk 
företeelse! Efter murens fall blev även 
Duden givetvis "återförenad", vilket 
skedde i och med att den tjugonde upp-
lagan utkom 1991. 

Man kan tycka att den tyska ortografin 
i jämförelse med den franska eller engels-
ka borde kunna te sig relativt lätthanter-
lig. Ändå har under hela detta århundrade 
ständigt mer eller mindre radikala förslag 
lanserats. Som en röd tråd genom alla tys-
ka reformförslag går kravet på att avskaf-
fa stor bokstav för substantiven. Bruket 
går tillbaka till 1600-talets barock men 
kanoniserades först på 1700-talet av 
tidens ledande grammatiker. Det dröjde 
dock inte länge förrän motståndarna for-
merade sig. Deras främste banérförare 
blev Jacob Grimm, den moderna ger-
manistikens grundare, som redan i sin 
Deutsche Grammatik (1822 ff.) pläderade 
för små bokstäver. "Stora bokstäver i 
början på ord är höjden av pedanteri", 
heter det i skriften Oher das pädantische 
in der deutschen sprache (1847). 1 Jacob 
Grimms efterföljd har många tidskrifter 
och avhandlingar, även i Sverige, långt in 
på vårt århundrade tryckts med små bok-
stäver. 

Det var emellertid först efter första 
världskrigets slut som den gällande orto-
grafin ifrågasattes från officiellt håll. På 
initiativ av den centrala skolmyndigheten 
sammanträdde i Berlin 1920 en kommis-
sion med deltagare också från Österrike 
och Schweiz. Man föreslog ha••r inte bara 
övergång till små bokstäver utan också en 
rad andra genomgripande reformer. Så-
lunda skulle tecken för lång vokal utgå i 
ord som Liebe, Zahl och Meer som alltså 
skulle skrivas lihe, zal och mer. Vidare 
föreslogs förenklingar som nazion för 
Nation, gewäx för Gewa.hs och fliter för 
Vater. Förslagen utlöste ett ramaskri i 
pressen med argument som att de skulle 
innebära ekonomiskt självmord och vara 
inspirerade av "ortografiska bolsjeviker". 
De avvisades sedan, i första hand av 
ekonomiska skäl, med hänvisning till 
kritiken från bok- och tryckeribranschen. 

Frågan aktualiserades ånyo efter 1933. 
Remarkahelt är att ett radikalt reformför-
slag så sent som 1941 framfördes av Fritz 
Rahn, en av tidens ledande språkmän, i 
den av Goebbels utgivna kulturtidskriften 
Das Reich, organ för intelligentian i Tred-
je riket. Här var kravet på små bokstäver 
ånyo en huvudpunkt. Man kan tycka att 
det var verklighetsfrämmande att mitt 
under brinnande krig framföra dylika för-
slag, men de kunde ju ses mot bakgrun-
den av den då ännu hägrande slutsegern. 
Än mer anmärkningsvärt är då att tre år 
senare, då ju förhoppningar om en "End-
sieg" torde ha varit måttliga, modifierade 
rättstavningsregler utfärdades av Bern-
hard Rust, Reichsminister för Wissen-
schaft, Erziehung und Volksbildung. För-
slagen kunde givetvis lika litet som 
Rahns hinna bli förverkligade. 

1 det reformvänliga klimat som rådde 
omedelbart efter det andra världskrigets 
slut såg det en kort period ut som om 
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reformanhängarna skulle få framgång. De 
kunde nu åberopa erfarenheterna från 
Danmark, där stora bokstäver för substan-
tiven avskaffades 1948 utan de katastro-
fala ekonomiska och kulturella följder 
som motståndarna ständigt frammanat. 

Situationen efter kriget var också i så 
måtto gynnsam som stora delar av bokbe-
ståndet hade gått upp i lågor och under 
alla förhållanden skulle förnyas. Det gäll-
de inte minst läroböckerna som måste 
underkastas en total revision i demokra-
tisk anda. 

Men det var nog i senaste laget som 
"die Kultusministerkonferenz" (i fort-
sättningen KMK), det centrala stående 
organet för en samordning av delstaternas 
kultur- och utbildningspolitik, 1952 tog 
initiativ till en revision. Den allmänna 
reformglädjen hade då redan börjat ge 
vika för ett debattklimat som sedan under 
Adenauerregimens glansdagar brukade 
kännetecknas med slagordet "die geistige 
Restauration". 1 förhandlingarna deltog 
företrädare för alla de fyra tysktalande 
länderna. Till dem hörde några av den 
tidens ledande språkvetenskapsmän som 
professorerna Leo Weisgerber och Hugo 
Moser i Bonn, Jost Trier i Mönster och, 
inte minst viktigt, germanistikens grand 
old man, Theodor Frings i Leipzig. 1 
kommissionens arbete deltog också chef-
erna för de väst- och östtyska Duden-
redaktionerna. 

Den framlade sina resultat 1954 i de 
s.k. Stuttgarter Empfehlungen. Här var 
en huvudpunkt återigen införandet av små 
bokstäver för substantiven. Vidare före-
slogs avskaffandet av h i grekiska lånord, 
alltså teater, jbtograf och katarr i stället 
för som dittills Theater, Photograph och 
Katarrh. Förenklad stavning med z 
rekommenderades ifall som existenzialis-

mus, sensazion och spize. Ett bekymmer  

för många utlänningar (och tyska skol-
barn) utgör reglerna för tyskt dubbel-s 
som gäller efter lång vokal (inkl. diftong) 
och i ställningar som (du) mu/3t, (ich) inufi, 

men inte i miissen. Nu föreslogs att i alla 
ställningar skulle gälla ss. 

En stötesten i alla reformsträvanden 
sedan 1901 har varit frågan om beteck-
ningen av lång vokal. Eftersom kort vokal 
liksom i svenskan i regel markeras med 
följande dubbelkonsonant borde särskilda 
beteckningar för lång vokal kunna utgå, 
så som ju också föreslogs 1920. 1 ett 
tillägg till förslagen diskuterade kommis-
sionen i Stuttgart även denna fråga, som 
emellertid lämnades öppen för vidare 
överväganden. 1 realiteten hade frågan 
därmed för all framtid avförts från dag-
ordningen. 

Detta hindrade emellertid inte den 
schweiziska tidskriften Die Weltwoche 
från att i en kritisk artikel gyckla med 
ortografin i exempel som "es geht um di 
libe". Artikeln gav upphov till ett skarpt 
fördömande av Thomas Mann, Herman 
Hesse och Friedrich Djirrenmatt, vilket 
sedan flitigt citerades i västtysk press. 
Även om man i DDR ställde sig positiv 
var reformens öde därmed egentligen 
redan beseglat. Därtill kom att Deutsche 
Akademie för Sprache und Dichtung med 
säte i Darmstadt avgav ett negativt utlå-
tande. 

Myndigheterna gav emellertid inte 
upp. På förslag av KMK, denna gång 
med understöd av inrikesministeriet, 
bildades 1956 en "Arbeitskreis för Recht-
schreibung", nu med säte vid Institut för 
Deutsche Sprache i Mannheim, den cen-
trala instansen för tysk språkforskning 
kring det moderna språket med stort inter-
nationellt anseende. Uppdraget var denna 
gång begränsat till Västtyskland i för-
hoppning att övriga stater skulle ansluta 
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sig när förslagen väl förelåg. Till de 
drivande krafterna hörde ånyo Leo Weis-
gerber och Hugo Moser. Rekommen-
dationerna i Stuttgart hade med visst 
fog kritiserats för att bygga på ett alltför 
bräckligt underlag. Under ordförande-
skap av Jost Trier och chefen för Duden-
redaktionen i Mannheim Paul Grebe ut-
arbetade kommissionen nu grundliga 
språkvetenskapliga utredningar som 
publicerades i serien "Duden-Beiträge zu 
Fragen der Rechtschreibung, der 
Grammatik und des Stils", bl.a. av Hugo 
Moser med skriften Gross- oder Klein-
schreibung? Ein Hauptproblem der 
Rechtschreibreform. Dessa utredningar 
låg till grund för slutbetänkandet i de s.k. 
Wiesbadener Empfehlungen som 1958 
antogs med 14 röster mot 3. Minoriteten 
motsatte sig Kleinschreibung men godtog 
övriga förslag. 

Till dem hörde, med utförligare moti-
vering, flertalet av rekommendationerna i 
Stuttgart. Pressreaktionerna blev till att 
börja med denna gång mindre emotionellt 
laddade och det såg ett kort ögonblick ut 
som om reformen denna gång faktiskt 
skulle förverkligas. Stort uppseende 
väckte ett ställningstagande från den 
ledande kulturkonservative kritikern Karl 
Korn. Denne hade samma år publicerat en 
uppgörelse med avarter i byråkratins 
språk i en uppmärksammad bok med 
titeln Sprache in der verwalteten Welt. 
Han hade därmed förskaffat sig anseende 
som språklig auktoritet. Nu publicerade 
han julafton 1958 på kultursidan i Frank-
firter Allgemeine Zeitung en "melanko-
lisk betraktelse" där han under stor vånda 
tog ställning för reformen och förklarade 
att det rörde sig om "en koncession, inte 
en utan den yttersta". 

Här framfördes bl.a. ett argument som 
redan tidigare skymtat i debatten, hänsy- 

nen till tyskundervisningen i utlandet. 
Artikeln hälsades med jubel av reform-
vännerna, men det skulle visa sig vara 
förhastat. Karl Korns melankoli blev 
kortvarig och gav snart vika för den strid-
bara hållning som brukade känneteckna 
honom. Några veckor senare återkallade 
han sitt beslut och i den nya upplagan av 
boken tillkom ett kapitel "Sprachnorm 
und Orthographie" där reformen blankt 
avvisades. Den tilltagande kritiken ledde 
sedan till att politikerna började få kalla 
fötter. När så Österrike och Schweiz ställ-
de sig avvisande föll förslaget även denna 
gång. 

Rekommendationerna från Wiesbaden 
låg emellertid länge till grund för fortsat-
ta diskussioner. Den språkvetenskapliga 
litteraturen, som efter hand börjat bli 
oöverskådlig, redovisar för de följande 
decennierna en oändlig rad av symposier 
och arbetsgrupper, de flesta knutna till 
Rostock, Wien, Ziirich och Mannheim. 
Verksamheten var dock mindre spektaku-
lär än tidigare och tilldrog sig i mindre 
grad allmänhetens uppmärksamhet. 

Läget ändrades under åttiotalet. 1 Basel 
bildades 1980 med ett stort uppbåd av 
språkmän från alla de fyra tysktalande 
länderna en "Internationaler Arbeitskreis 
för Orthographie". Den utvecklade stor 
aktivitet i nära samarbete med Mannheim-
institutet. Detta fick så 1987 av inrikes-
ministeriet och KMK i Bonn förnyat upp-
drag att utarbeta förslag. Till skillnad från 
tidigare ledde förslagen nu till ett omfat-
tande remissförfarande och nya konferen-
ser, denna gång i Wien. Efter sju sorger 
och åtta bedrövelser enades man så i 
november 1994 om en "Abschlusskonfe-
renz der 3. Wiener Gespräche zur Neure-
gelung der deutschen Rechtschreibung". 
Dokumentet var undertecknat inte bara av 
talrika politiska och vetenskapliga före- 
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trädare för de tysktalande länderna (inkl. 
Liechtenstein) utan också av delegationer 
från en rad stater med minoritetsspråk: 
Belgien (där tyska har ställning som offi-
ciellt språk vid sidan av nederländska och 
franska), Danmark, Frankrike, Italien, 
Rumänien och Ungern. Däremot sakna-
des av någon anledning Luxemburg, där 
tyskan i stort sett är jämställd med luxem-
burgiska och franska. 

Med en del justeringar och ändringar 
godtogs detta dokument slutligen i Wien 
den 1 juli 1996 av företrädare för rege-
ringarna i Tyskland, Österrike, Schweiz 
och Liechtenstein, vidare av representan-
ter för flertalet niinoritetsländer. Här 
bestämdes också att reformen skulle träda 
i kraft den 1 augusti 1998. 

När nu efter ett sekels lika storstilade 
som fruktlösa ansträngningar en reform 
äntligen kommit till stånd är man benä-
gen att som slutomdöme citera Horatius: 
"Berget födde en råtta". Den var dess-
utom, som Anders Marell påpekar i den 
av honom vid Högskolan i Kalmar utgiv-
na förträffliga tidskriften Gerinanisten, 
svårt deformerad. 

Reformen företer nämligen omiss-
kännliga tecken på ofta mycket diskutab-
la kompromisser där företrädare för skil-
da ståndpunkter ofta synes ha enats om en 
minsta gemensam nämnare. Om små bok-
stäver för substantiven är det sålunda inte 
längre tal, trots att man i Wien så sent 
som 1993 hade enats om Kleinschrei-
bung. Borta är likaledes kravet på att låta 
h utgå i grekiska lånord. Det föll i sista 
stund på veto från Bayerns konservative 
kulturminister. Denne vädrade i stavning-
ar som D(ftong för Diphthong uppenbarli-
gen ett attentat mot vad han uppfattar som 
en av den tyska kulturens grundvalar, det 
humanistiska och klassiska arvet. Bely-
sande för konipromisskaraktären är att för 

Orthographie fakultativt tillåts Orthogra-
fie men inte Ortografie. 

En halvmesyr är också regleringen av 
bruket för dubbelt s. Det enklaste hade 
här givetvis varit att följa exemplet från 
Schweiz där man i de flesta sammanhang 
för länge sedan helt övergett tyskt dubbel-
s. 1 stället beslöts i Wien att bibehålla det 
efter lång vokal (där det i några fall kan 
ha en fonetisk funktion: SiraJ3e men Gas-
se) och efter diftong (där det är helt över-
flödigt). Som motivering har anförts att 
det fullständiga avskaffandet av fl skulle 
innebära "en tysk traditionsförlust". 1 ett 
fåtal fall har stavningen ändrats under 
åberopande av etymologin: behände i 
anslutning till Hand. Men urvalet är god-
tyckligt, av samma skäl skulle Eltern 
kunna skrivas Ältern. Ibland är etymolo-
gierna dessutom helt felaktiga. Absurt ter 
sig införandet av tre lika bokstäver i följd 
som i Brennnessel. 

Slutligen som det mest betänkliga in-
slaget nya regler för talrika sammansätt-
ningar: i stället för kriegfiihrend skall gälla 
Krieg flihrend. Denna punkt är särskilt 
förargelseväckande ur svensk synpunkt. 
Tyskstuderande måste nämligen i fortsätt-
ningen lära sig att hittills okomplicerade 
sammansättni ngar som uppseende väckan - 
de, djuplodande, allmän giltig, lättftirståe-
hg, dterse, välbekant, tillfredsställande, 
fullproppad och hundratals andra nu mås-
te återges med två ord, alltså Aufvehen 
erregend, tief schtirfend, allgernein giiltig, 
leicht verständlich, wieder sehen, wohl 
bekannt, zufrieden stel/en, voll gepropft 
osv. Därmed försvinner över 600 sam-
mansLittningar som uppslagsord i tyska 
(och tysk-svenska) ordböcker. Nyord-
ningen föranleder dessutom ofta ändrad 
betoning och påverkar i andra fall betydel-
sen (wohl bekannt kan tolkas som 'väl-
bekant' eller 'förmodligen bekant'). 
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Reformen har, framför allt i Tyskland, 
stött på ett motstånd som initiativtagarna 
uppenbarligen inte alls räknat med. 1 sam-
band med bokmässan i Frankfurt hösten 
1996 revolterade flera hundra författare, 
bokförläggare, vetenskapsmän och jour-
nalister i en skarpt formulerad "Frankfur-
ter Erklärung". Till undertecknarna hörde 
Giinter Grass, Martin Walser, Siegfried 
Lenz, Gönter de Bruyn, Botho Strauss 
och med dem flertalet övriga mera kända 
författare. Vidare anslöt sig bl.a. akade-
mien i Darmstadt. 

Frankfurtförklaringen utlöste en sällan 
skådad proteststorm i massmedier och 
fackpress. Krav på folkomröstningar res-
tes i flera delstater (det samlade dock 
endast i Schleswig-Holstein erforderligt 
antal underskrifter). Förbundspresidenten 
Roman Herzog förklarade att reformen 
var totalt överflödig och att han hur som 
helst inte tänkte rätta sig efter den. Pro-
fessor Theodor Ickler, ledande företräda-
re för ämnet tyska som främmande språk, 
levererade en lika roande som bister kritik 
i en bok där han betecknade reformen 
som ett grönköpingsmässigt tilltag ("ein 
Schildbtirgerstreich"). En annan kritiker 
gav ut en bok med titeln Der Recht-
schreibschwindel, osv. Över 700 före-
trädare för tysk språk- och litteraturveten-
skap i in- och utlandet (däribland 31 
svenskar) undertecknade en protestskri - 
velse där man förklarade att reformen i 
språkvetenskapligt hänseende var så 
bristfällig att den inte borde genomföras. 

Till den allmänna förvirringen hade 
bokförlagen bidragit. 1 Wien hade 
Dudens privilegium som rikslikare upp-
hävts. Det föranledde flera förlag att 
omgående i konkurrens med Duden (som 
1996 utkom i ny ortografi) utge rättskriv-
ningsordböcker. Men eftersom regel-
verket är mycket svårtolkat ledde detta till  

att ordböckerna på talrika punkter gick i 
sär. Förlagens enorma kapitalinvestering-
ar har sedan anförts som argument för ett 
fasthållande vid reformen. 

1 Wien hade man också beslutat att 
reformens genomförande skulle överva-
kas av en mellanstatlig kommission med 
säte vid språkinstitutet i Mannheim. 
Under intryck av den starka kritiken fick 
denna kommission av kulturministrarna i 
uppdrag att framlägga ett modifierat för-
slag. 1 december 1997 föreslog den i en 
utförlig rapport åtskilliga preciseringar 
och en del förbättringar, bl.a. en återgång 
till sammansättningar av typen krieg-
fiihrend. Det märkliga inträffade nu att 
ministrarna blankt avvisade revisionen 
och därmed desavouerade sig själva. Den 
politiska prestigen fick gå före sakargu-
ment. 

Då hade ministrarna nämligen i ovist 
nit redan låtit de flesta skolorna införa 
reformen i förtid. Detta ledde i sin tur till 
att åtskilliga föräldrar, under åberopande 
av sin grundlagsfästa "uppfostringsrätt", 
inledde processer. 1 första instans avvisa-
des klagomålen av sju förvaltningsdom-
stolar, medan sju andra godtog dem. 1 
nästa instans blev utslaget 4:1 för refor-
men. Ärendet hänsköts därefter till för-
fattningsdomstolen i Karlsruhe. 1 sitt 
utslag den 12juli1998 konstaterade den 
att det inte var dess uppgift att bedöma 
reformens sakliga innehåll men att för-
slagen inte var så genomgripande att de 
kunde anses kränka föräldrarätten. 

Nu resulterade emellertid folkomröst-
ningen i Schleswig Holstein den 27 sep-
tember i ett svidande nederlag för reform-
anhängarna med 56% mot och endast 
29% för nyordningen. Kulturministern i 
Kiel meddelade omgående att skolorna 
skulle återgå till den gamla stavningen. 
Därmed har den absurda situationen upp- 
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stått att det föreligger två varianter, den 
gamla stavningen i Schleswig-Holstein, 
som säkerligen kommer att tillämpas av 
den stora majoriteten tyskspråkiga, och 
den nya, som lärs ut i de övriga 15 delsta-
ternas samt Österrikes och Schweiz skolor 
- men där under en övergångperiod fram 
till år 2005 den gamla stavningen visserli-
gen skall korrigeras men inte får felmar-
keras! 

Det är dock svårt att föreställa sig att 
denna bisarra tudelning kommer att bli  

bestående till år 2005. Akademien i 
Darmstadt har redan aviserat aktioner. 
Men hur än utvecklingen kommer att 
gestalta sig, så har ett sekels diskussioner 
och förslag visat att det finns få områden 
där ändringar har så svårt att få allmänhe-
tens acceptans som när det gäller den från 
barnsben inlärda stavningen.' 

1 Jfr Carl Ivar Ståhle: "Det nordiska rätt-
stavningsmötet 1869 och hundra års rätt-
stavningsdebatt", i Språkvård 4/1969. 

Margareta 	Svenska Akademiens ordlista 
Westman 

Som många redan känner till kom en ny upplaga av Svenska 
Akademiens ordlista (SAOL) ut i oktober 1998. Det är den 
tolfte upplagan sedan starten 1874. Den nya upplagan inne-
håller flera förändringar i förhållande till de tidigare. 

Det finns ett område i språket som bör 
vara reglerat, och det är stavningen. Det 
gör det enklare att läsa men faktiskt också 
att skriva, för man slipper fundera ut en 
stavning för varje ord bara man lärt sig 
den gängse eller var man kan slå upp den. 
För svenska språket har vi också en 
erkänd mall för stavning, även om den 
inte är påbjuden i lag eller förordningar. 
Den mallen står att finna i Svenska Aka-
demiens ordlista. Men språket förändrar 
sig och ordlistan behöver da••rför omarbe-
tas då och då och ges ut i ny upplaga. Den 
senaste, som är den tolfte upplagan, kom i 
oktober 1998. 

Vad har ändrats kan man fråga sig. Det 
är en hel del. 

Ordlistan innehåller för det första en 
halv gång till så många sidor som förut, 
1066 mot 674. Men pappren är tunnare så  

listan är ändå inte så tjock som man skul-
le kunna befara. Varför är den då så 
mycket mer omfattande? 

Huvudorsaken till detta är att alla ord 
har förts upp i strikt alfabetisk ordning 
som egna uppslagsord, och detta tar stör-
re plats än om alla samhöriga ord förs 
ihop i löpande text i en artikel, som man 
gjorde i föregående upplagor. Detta inne-
bär att till exempel amsaga ('osann histo-
ria') står mellan amputering och amt 
('danskt förvaltningsområde') och alltså 
inte längre är instoppat under amma före 
ciiflmnon iak. 

Denna nyhet tycker vi på Språknämn-
den är lyckad. Det är så vanligt att folk 
ringer till oss och säger att ett visst ord 
inte står i ordlistan fast det gör det. Med 
den nya ordningen är det mycket lättare 
att direkt hitta det man söker. 
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Samtidigt innebär denna nya ordning 
att ord som hör ihop inte längre står intill 
varandra. Det har enligt förklaringen i 
inledningen varit skälet till att man infört 
en annan nyhet i ordlistan. Man har näm-
ligen i varje ord markerat vilka "ordied" 
som respektive ord består av. För detta 
används två olika markeringar, ett helt 
lodstreck och ett halvt lodstreck. Den sto-
ra markeringen är ett helt lodstreck som 
satts ut mellan huvudleden i en samman-
sättning, som i ffirdlsätt, och om den råder 
knappast olika meningar. Den andra mar-
keringen, det halva lodstrecket, har satts 
ut mellan olika led inom ett ord, som i 
färdiig. Denna uppdelning i ordled 
rekommenderas som modell för avstav-
ning. 

Det är ingen tvekan om att det är vik-
tigt att avstavningen hamnar mellan 
huvudleden i en sammansättning, så att 
man slipper irriterande eller till och med 
vilseledande avstavningar. Åsa Moberg 
gav i Språkvård 4/1994 en mängd prov på 
sanslösa avstavningar som hon hade fun-
nit i olika tidningar, som haik-länning, 
tvest-järtar, döds-kalle. Man måste fak-
tiskt kunna göra skillnad mellan kol-ugn 
och ko-lugn mellan säl-jakt och sälj-akt. 

Den andra typen av markering som 
gäller de olika leden inom ett ord är enligt 
ordlistans inledning avsedd att "ge en 
pedagogisk upplysning om hur ord häng-
er ihop och är bildade". Denna orddelning 
sägs alltså "rekommenderas som modell 
för avstavning". 

Det hela låter mycket sympatiskt, men 
visar sig rätt snart vara om inte omöjligt 
så ytterst besvärligt att tillämpa. Ty för att 
kunna skriva någorlunda obehindrat 
behöver man lära sig att hantera och 
behärska skriftens ytliga detaljer, så att 
man kan lägga ner omsorg på hur inne-
hållet ska presenteras och formuleras. 

Men med den nya avstavningen inom 
orden införs ett osäkerhetsmoment som 
får den noggranne att känna sig tvungen 
att slå upp praktiskt taget varje ord som 
ska avstavas. Hur var det nu? Varför 
kvantiifl era men kvanti itiatiiv? Ordlistan 
rekommenderar rodinad men ingen av-
stavning i rodna, blekna, vitna. Den prin-
cip som har tillämpats gör alltså att ganska 
många ord saknar den nya avdelnings-
markeringen, i synnerhet normala två-
staviga ord som knussla eller siffra. För 
sådana ord blir ordlistans uppgifter fak-
tiskt svårbegripliga. 1 ordlistan anges t.ex. 
knussla v. -de utan lodstreck, men det be-
tyder troligen inte att ordet ska avstavas 
före -de, eftersom man vill avdela knuss-
lare så här: knussliare. 1 böjningsformer 
anges ingen rekommenderad uppdelning. 

Någon orddelning anges heller inte för 
många ord av utländsk härkomst som 
palisander, palimpsest, ukrainska, ukule-
le, kantele, kameleont eller abrakadabra. 
Man kan invända att sådana ord inte är så 
vanliga, men å andra sidan är många av 
dem långa och kan behöva avdelas i sma-
la tidningsspalter. Detta gäller också en 
stor grupp av ord som inte alls finns med 
i ordlistan, nämligen namn, inte minst 
geografiska som Bangladesh, Zimhabwe, 
Samarkand etc. 

För att hantera icke förutsedda pro-
blem behövs alltså enkla praktiska regler. 
Och hittills har vi i svenskan använt två 
principer i avstavningen, dels orddels-
principen, dels den mekaniska principen, 
där orden uppdelas 1 uttalbara stavelser, 
t.ex. Bang-la-desh etc. Det är svårt att se 
hur vi skulle kunna klara oss utan den 
senare principen. 

Att det tydligen är svårt att strikt 
tillämpa Akademiens rekommendationer 
visas av att det förekom vissa avsteg från 
rekommendationerna redan i inledningen 
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till ordlistan i dess första tryckning. Detta 
har ändrats i senare tryckningar. Men 
även i Svenska Akademiens eget infor-
mationsblad, "Svenska Akademien infor-
merar", nr 11 oktober 1998, finns avvi-
kelser. Detta nummer innehåller bland 
annat en kort trespaltig text där den nya 
ordlistan presenteras. 1 texten förekom-
mer 24 avstavningar som alla följer de 
gamla reglerna, samtidigt som 14 av dessa 
avstavningar bryter mot de nya rekom-
mendationerna. 1 inget fall har man följt 
en ny regel där den avviker från en gam-
mal. 

Utmärkt bra är att ordlistan innehåller 
en hel del nya ord som chatta, mikra, sig-
nalsubstans, rösti etc. Dessutom har man 
plockat in ett antal speciella finlands-
svenska ord som lunta 'fuska', ,rkvär 
'öppen plats', skvddsväg 'övergångsställe'. 
Samtidigt har man rensat ut ett antal ord 
som kommit ur bruk, t.ex. bettlerska, 
kaffesurr, kållapj 'kött av slaksida', säg!? 
(variantform av sägen), äreförgäten etc. 

Ordböcker och ordlistor bygger natur-
ligt nog i stor utsträckning på föregångar-
na. Det är en självklarhet; visserligen för-
ändrar sig levande språk ständigt men 
samtidigt är det mesta i språket stabilt. 
Det gäller i synnerhet språk med en grund-
murad skrifttradition som de flesta av 
språkbrukarna känner till och använder. 

Dock förändrar sig som sagt levande 
språk hela tiden, framför allt genom att 
nya ord kommer till. Sådana skapas 
genom sammansättning som TV-soffa, 
alkotest, eller genom avledning som 
inigräniker (om person som lider av 
migrän), strutseri, uto,nlorcling. De kan 
också lånas in från andra språk, antingen i 
oförändrad form som hi,nho, euro, eller i 
anpassad form som rej?', salt. Sådana ord 
måste naturligtvis dokumenteras i nya 
ordböcker och ordlistor. 

Men hur får ordlistemakarna då tag i de 
nya orden? Förr noterade man nyheter i 
olika slags skrivna material, men i dag 
finns dessutom stora textbanker tillgäng-
liga i elektronisk form för datorsökning. 
Det gäller främst Språkbanken vid Göte-
borgs universitet som började med stora 
insamlingar av tidningstext från 1966 och 
framåt, men som numera också omfattar 
romantexter, riksdagsprotokoll mm. På 
senare år har också tillkommit andra dato-
riserade pressarkiv. 

Den här möjligheten att kontrollera oli-
ka uppfattningar om språkbruket mot väl-
diga faktiska textmassor erbjuder stora 
fördelar men ger också vissa problem. 
Bra är naturligtvis att man får tillfälle att 
putsa bort sådant som tydligen inte är 
gängse eller allmänt i språkbruket. Alla 
går vi runt med egna idéer om vad som är 
självklart i språkbruket, idéer som kan 
visa sig vara helt främmande för de flesta 
andra människor. Därför är det bra att 
ordboks- och ordlistemakare kan stämma 
av sina uppfattningar mot verkliga mate-
rial. 

Men SAOL ska inte bara vara registre-
rande, utan ordlistan har alltid varit for-
merande också. Den säger alltså inte bara 
vad som förekommer utan även vad som 
bör förekomma. Nu är det väl så att varje 
beskrivning av ett konventionellt system, 
som fortfarande är i kraft, kommer att 
fungera som upplysning om vad man bör 
göra. Och SAOL anger sannerligen inte 
allt förekommande språkbruk - här görs 
urval, vilket är absolut nödvändigt. Allt 
språkbruk är inte lika bra eller lika önsk-
värt eller lika allmänt använt. 

Själva språkbruket har dock alltid 
bedömts som den viktigaste källan även 
för rekommenderande framställningar. 
Man skulle naturligtvis kunna ge ut en 
ordlista med enbart önskvärda eller ideala 
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ord - men det skulle bli en ren kuriositet. 
Å andra sidan kan tillgången till de stora 
textbankerna, som visserligen är omfat-
tande, men som inte kan spegla allt språk-
bruk, också ge upphov till problem. 
Rundgången mellan de delar av språkbru-
ket som registerats och ordlistans uppgif-
ter, som ju uppfattas som rekommenda-
tioner, kan bli alltför stark. Några 
exempel kan belysa detta. 

Länge har språkvårdare i Sverige arbe-
tat med att anpassa lånord till det svenska 
språksystemet, för att orden ska kunna 
användas utan problem. Det skedde t.ex. 
1801 när Svenska Akademien lanserade 
svensk stavning för mängder av franska 
lånord, som löjtnant, fäljetong etc. Det 
var alltså fråga om ett medvetet försök att 
påverka skriftspråket, som så småningom 
verkligen fick effekt. Men så radikala 
grepp presenteras inte så ofta. 

1 den nya upplagan av ordlistan kan 
man se några försök att bringa lite reda i 
ett par trassliga fall. Det ena gäller sam-
mansättningar med ordet chef-, där skriv-
sätten hittills har vacklat mellan chef- och 
chefs-. Nu rekommenderar man genom-
gående chefv- 1 sammansättningarna (utom 
i chefredaktör och det finlandssvenska 
(-hefdirektör). På motsvarande sätt säger 
man i fråga om valet mellan järn- och 
jämn- i sammansättningar att det enklaste 
är att välja jämn- utom i några klara fall, 
som järnfrta, järn fära, jämställd. - 1 båda 
dessa fall försöker man alltså förenkla för 
användarna. 

Men det finns fall då det verkar som om 
bruket har fått styra kanske väl mycket. 
Det gäller t.ex. medium i betydelsen 
'kanal för informationsspridning'. Som 
pluralform anges både inedier och media 
utan gradering. Formen media har ju den 
nackdelen att den uppfattas som singular 
av många. Positivt är dock att formen  

media- inte längre anges som alternativ 
till medie- i sammansättningar. 1 linje 
med Språknämndens rekommendationer 
heter det alltså numera enligt ordlistan 
mediearkiv, inedieföretag och mediekun-
skap - inte mediaarkiv etc. På motsvaran-
de sätt har man behållit centra som 
pluralform till centrum, jämte den oböjda 
formen. 

För många engelska lånord ger man i 
den nya upplagan utom den svenska for-
men på -fling också den engelska på -ing. 
Det gäller t.ex.jogging som nu finns med 
jämte joggning som har funnits med i tidi-
gare upplagor av ordlistan. Dessutom 
anges nu fem sarnrnansättningar med jog-
ging- men ingen med joggnings-. Här har 
man givit upp och låtit bruket styra. 

Detta kan tyckas vara petitesser, men 
det är just för detaljer i språket som vi 
behöver ordlistan. För det är ju så vi 
använder en ordlista som SAOL. 

Man kan vidare fråga sig om inte rund-
gången kan bli ännu mer accentuerad när 
ordlistan läggs in i olika korrigeringspro-
gram för datorskrivande. Vad händer om 
texter som utgör underlag för ordlistan 
själva kontrolleras med hjälp av ordlistan. 
Hur fast kan det förhållandet komma att 
låsa språket? 

Till slut ska understrykas att den nya 
upplagan av ordlistan verkligen är lätt att 
använda och att det allra mesta är alldeles 
okontroversiellt. Men varje skribent bör 
komma ihåg att rekommendationer inte är 
lagregler. Man måste tänka och ta ansvar 
själv. 
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Ulla 	 Metaforer i bruk 
Clausen 

Två nya böcker om metaforer och metaforiska uttryck disku-
teras här av Ulla Clausén, ledare för projektet Svensk kon-
struktionsordbok vid Svenska språknämnden. Metaforernas 

mönster från 1997 (Carlsson Bokförlag; 216 s.) av Mall Stål-
hammar är en populärt hållen presentation av metaforer inom 
vissa ämnesområden och inom allmänspråket. Svår svenska 

från 1998 (Studentlitteratur; 111 s.) av Anna Hallström och 
Urban Östberg är en övningsbok för dem som vill befästa sina 
kunskaper om idiom och också om slanguttryck. 

Metaforernas mönster 

Mall Stålhammar är lektor i engelska vid 
Göteborgs universitet, men när hon griper 
sig an uppgiften att komma med ett 
bidrag till den internationellt sett rikhalti-
ga litteraturen om metaforer, är det svens-
kans bruk av metaforer som hon ägnar sig 
åt. Det kan man vara tacksam för. Studier 
av svenskans metaforbruk är nämligen 
sällsynta, i synnerhet utanför det litterära 
språket. Dessutom är detta en mycket 
läsvärd bok som kommer att engagera 
och också roa många språkligt intressera-
de långt utanför de vanliga lingvistkret-
sarna. 

Mall Stålhammar vill med sin bok 
Metaforernas mönster visa hur metaforer 
kan bilda mönster med olika teman både i 
allmänspråket och i olika fackspråk. Hon 
tar upp metaforbruket inom fackområde-
na medicin, psykologi, teknik, ekonomi 
och politik och visar hur lyckade metafo-
rer kan ge upphov till nya termer inom 
samma fält. DNA-tekniken är ett tydligt 
exempel på hur vetenskaplig metaforik 
kan utvecklas. Från början användes här 
ett fåtal metaforer hämtade från informa-
tionsområdet, t.ex. substantiven kod och 

intrmation och verbet uttrycka. Dessa  

hari sin tur givit upphov till en mängd nya 
metaforer som ingår i samma begrepps-
system, t.ex. substantiven alfahet, bok-
stav, kommatecken, bokh vila, bibliotek 
och verben översätta och skriva. 

När de vetenskapliga metaforerna bli-
vit väletablerade lånas de ofta in i allmän-
språket som metaforer för något annat än 
det vetenskapliga begreppet. Svarta hål, 
som inom astrofysiken används om ett 
avgränsat område i rymden där gravita-
tionskraften är så stark att ingenting kan 
lämna området, får t.ex. inom allmänsprå-
ket en innebörd som kan avse allt från 
djupa depressioner till spårlösa försvin-
nanden. 

Också all mänspråkets metaforer kan 
bilda mönster. Stålhammar är väl inläst 
på den internationella litteraturen om 
metaforer och bygger bI.a. på George 
Lakoffs och Mark Johnsons idéer i stan-
dardverket Metaphors we live by från 
1980. Hon har tagit fasta på deras tankar 
om rumslighet som en av de grundläg-
gande metaforerna i språket. 1 ett kapitel 
om "rummet" som metafor ger hon exem-
pel på hur stämningslägen, medvetande-
grad, hälsotillstånd, maktpositioner och 
status beskrivs med ord som uppåt och 
nere, där uppåt innebär något positivt, 

1-d&'åd 4/98 	15 



medan nere förknippas med något nega-
tivt. Man kan känna sig uppåt och upp-
rymd eller nere och nedslagen. Man kan 
vara uppburen och upphöjd eller med 
negativ värdeladdning nergången, ner-
supen och nerskälld. 

Stålhammar utvidgar Lakoffs och 
Johnsons analys av rumsmetaforer och 
visar hur andra begrepp inom fältet 
rumslighet utgör metaforiska mönster, 
som "inne" och "ute", "över" och "under", 
"central" och "periferisk". 

1 detta sammanhang kommer hon ock-
så in på översättarnas problem och näm-
ner att svenskan oftast använder ett enda 
ord, nämligen rummet när andra språk 
skiljer det mer abstrakt rumsliga, spatiala, 
från det konkreta, väggförsedda bonings-
rummet. Engelskan skiljer t.ex. mellan 
space och room, tyskan mellan Raum och 
Zimmer, medan svenskan använder rymd 
endast för luftrummet utanför jorden och 
i sammansättningar som ryindmått. Den 
konkreta rumsuppfattningen återfinns i 
många nutida metaforiska uttryck som 
det o.fftnrliga rummet, det halvprivata 
rummet och det privata rummet. 

En annan av allmänspråkets grundläg-
gande metaforer är vägen. Stålhammar 
påpekar att den traditionella uppfattning-
en att livet är en vandring längs en väg har 
gett upphov till flera andra metaforer 
inom samma område. Hon diskuterar här 
ett antal välbekanta uttryck som vara på 
rätt väg, råka på avvägar och gå den 
långa vägen. 1 detta sammanhang kom-
mer hon in på den dagsaktuella metaforen 
klassresa, som numera inte bara används 
om en resa som en skolklass på utflykt 
gör, utan även om det byte av samhälls-
klass som en individ kan göra genom hög-
re utbildning. Hon nämner också att livet 
fortfarande, trots alla moderna färdmedel, 
ofta beskrivs som en seglats, och plockar  

fram gamla och välkända uttryck som stå 
vid rodret, gå på grund och kasta ankar. 

De metaforer som Stålhammar presen-
terar ingår inte i någon kontext. Därför får 
man aldrig veta om de mönster som de 
bildar också utnyttjas i praktiken. Det 
hade varit lärorikt om hon någon gång 
hade gett exempel också på det faktiska 
bruket. Ett stöd för Stålhammars idéer om 
metaforernas mönster är nämligen att 
medvetna skribenter enligt vad jag funnit 
gärna använder metaforiska teman. Ett 
tydligt exempel på hur vägen ingår i ett 
mönster med besläktade metaforer är föl-
jande textbit som jag fann i Svenska Dag-
bladet den 6 oktober 1998: 

Ju viktigare mål, desto viktigare är det 
också att lägga ut vägen dit. Göra den 
farbar, så snabbt framkomlig som möj-
ligt. Men samtidigt noga se till att trafi-
kanter inte hamnar i diket. 

1 exemplet ovan får metaforen väg stöd av 
andra metaforer inom samma fält: männi-
skorna är trafikanter på en ftirbar och 
snabb väg, men de riskerar att hamna i 
diket, dvs, råka illa ut. 

Metaforerna hjälper oss att 
förstå 
Ett viktigt syfte med metaforer är, som 
Stålhammar påpekar, att uttrycka något 
abstrakt eller svårhegripligt genom att 
referera till något konkret eller begripligt. 
Detta är mycket tydligt i fackspråken. De 
fackspråkliga nietaforerna ser hon som 
tankeverktyg, vilka används för att för-
medla något hittills okänt på ett förklaran-
de och övertygande sätt. Den typiska 
vetenskapliga metaforen har sålunda en 
pedagogisk funktion. Och metaforerna 
hämtas gärna från välbekanta, ofta var-
dagliga områden. Hjärtat har t.ex. två för- 
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mak och två kammare, datorn är en hjär-
na och DNA förklaras som genernas sätt 
att vidarebefordra information. 

Också de mer grundläggande metafo-
rerna i allmänspråket kan sägas ha syftet 
att uttrycka något svårbegripligt eller 
kanske svåruttryckt, t.ex. värderingar. 1 
kapitlet "Känsla och känsel" visar Stål-
hammar hur tankar och känslor beskrivs 
med förnimmelser av syn, ljud, känsel, 
doft och smak. Hon tar som exempel 
metaforen skarp i skarp ton, skarp smak 
och ska rpa förslag och påpekar att skarp i 
kombination med Jårslag fått en positiv 
bibetydelse. Vidare ger hon exempel på 
hur de fem sinnena kan användas i olika 
metaforiska uttryck och visar att syn- och 
hörseltermer ofta används för att beskriva 
kunskapsinhämtande och förståelse, t.ex. 
få upp ögonen för något, ha säker blick för 
något och tyst kunskap, talande tystnad. 
Hon ger också exempel på färgernas meta-
foriska funktioner. Svart kan t.ex. beteck-
na något olagligt i svarta pengar, och grå 
kan innebära något oklart, t.ex. i grå zon, 
men också stå för 'alldaglig' i gråsosse. 

Metaforer i fraser 
MalI Stålhammars analys utgår från de 
enskilda metaforerna och deras innebörd. 
Här och var ger hon också exempel på att 
metaforerna kommit att användas i olika 
fraser. 1 egenskap av redaktör för en 
fraseologisk ordbok tycker jag att det är 
intressant att notera att de fraser som inne-
håller metaforer här i regel är kombinato-
riska uttryck, där ett av de ingående orden 
används metaforiskt. Exempel härpå är 
frisk i den bildliga betydelsen 'ny', 'oan-
vänd' i friska pengar och friska idéer. 

En annan typ av metaforiska uttryck 
som inte alls är lika vanlig i Stålhammars 
material är idiom, dvs, uttryck där orden  

tillsammans betyder något annat än de gör 
vart och ett för sig. De ovan nämnda fra-
serna stå vid rodret, gå på grund och kas-
ta ankar är exempel på idiom, som bygger 
på konkreta och fortfarande levande 
uttryck. 1 andra fall har den bakomliggan-
de verkligheten förbleknat som i ett antal 
idiom med salt som hon tar upp, bl.a. strö 
salt i såren, som återspeglar en inte längre 
använd metod att desinficera sår med salt. 

En typ av metaforiska uttryck som 
Stålhammar helt förbigår, utom i inled-
ningen, är talesätten, som ofta ligger 
mycket nära idiomen, alltså uttryck av 
typen man ska inte sälja skinnet innan 
björnen är skjuten. 1 talesätten finns ofta 
något modalt, som också kan finnas 
implicit hos idiornen. 1 strö salt i såren 
finns sålunda innebörden att man bör slu-
ta plåga någon som redan lider. 

En typ av metaforiska uttryck som 
över huvud taget inte nämns är liknelser, 
dvs, uttryck av typen vara vacker som en 
dag och sova son en stock. 

Metaforer i text 
Mali Stålhammar är av den uppfattningen 
att de fackspråkliga metaforerna och ock-
så de allmänspråkliga är stereotypa och 
konventionella, i motsats till litterära 
metaforer som är nyskapande och indivi-
duella. Detta påstående stämmer inte med 
mina iakttagelser att all mänspråkets idi-
om i en god skribents text sällan samman-
faller med den konventionella form som 
anges i ordböckerna. Idiomen är sällan 
stereotypa. De varieras, ändras och modi-
fieras för att passa skribentens syften. Ett 
exempel är det tidigare nämnda idiomet 
strö salt i såren där substantivet salt kan 
preciseras på olika sätt, vilket framgår av 
följande exempel, hämtade från Språk-
datas konkordanser: 
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De kungliga hade hoppats att begrav-
ningen skulle innebära försoning men 
brodern strödde nytt salt i såren. 

(Press 97) 

Sen strödde en tjänsteman på IHF 
ytterligare ett par kilo salt i såren 
genom att påpeka att Scandinavium 
inte längre var aktuell som finalarena. 

(Press 96) 

Metaforiska uttryck används alltså ofta, 
som jag funnit, för att ge eftertryck åt 
något, för att förstärka ett påstående och 
få läsarna att uppmärksamma det skrivna 
eller sagda. Många gånger är det fråga om 
nyskapade uttryck. Så har t.ex. datortid-
ningen MacWorld (november 1998) föl-
jande liknelse: 

Snabbare än en älg med lös mage i 
oktober. Uppgraderingskort med snab-
ba G3-processorer är lukrativa affärer 
och det finns många spelare på fältet. 

Idiom ger också ofta uttryck för använda-
rens åsikter om vad som bör göras, eller 
oftast, inte göras. Detta gäller speciellt de 
idiom som ligger nära talesätten, som 
t.ex. det ovan nämnda strö salt i såren. Ett 
annat idiom som återfinns inom fältet 
"salt" är ta något med en nypa salt i bety-
delsen 'inte tro okritiskt på något'. Det 
har i regel en bjudande innebörd, vilket 
framgår av följande exempel som hämtats 
från Språkdatas konkordanser: 

Hans påståenden om den historiska 
verkligheten får tas med åtskilliga 
nvpor salt. 	 (Press 98) 

Rapporten från det blåvita högkvarteret 
måste tas med en r/äl nypa salt. 

(Press 96) 

Tidtabellerna bör man ta med en nypa 
salt. 	 (Press 97)  

Vardagslivets idiom med tydliga inslag 
av värderingar kan lånas in i fackspråket. 
Att i en datortidning använda idiomet 
hamna med byxorna nere kan vara ett 
okonventionellt sätt att uttrycka innebör-
den 'hamna i en pinsam situation'. 

Handen på hjärtat; har du någon form 
av virusskydd på din Mac? Svarar du 
nej är du inte ensam. Många Mac-
användare lever utan virusskydd och 
hamnar med byxorna nere när olyckan 
är framme. 

(Mac World, november 1998) 

Svår svenska 
1 Anna Hallströms och Urban Östbergs 
övningsbok Svår svenska med underru-
briken "Idiom och slang i urval" är 
utgångspunkten hela fraser, inte som i 
Stålhammars bok enskilda metaforer. 
Svår svenska är en praktisk övningsbok 
med ifyllnads-, kombinations- och fler-
valsuppgifter. Boken är i första hand 
avsedd för avancerade studenter i ämnet 
svenska som främmande språk vid uni-
versitet och högskolor i Sverige och 
utlandet, men den ska också lämpa sig för 
andra grupper, t.ex. svenskspråkiga på 
olika nivåer. Det är en rolig och lustfylld 
bok som lockar till självstudier. Och då är 
det utmärkt att det finns ett facit. 

Tyvärr saknas register i boken och de 
olika uttrycken har heller inte sorterats 
efter tema eller ämnesområde, utom en 
grupp som omfattar idiom där en eller fle-
ra kroppsdelar ingår. Det är synd, efter-
som här finns ett stort urval av olika idi-
om och ordpar med bra förklaringar. 
Bortsett från slanguttrycken skulle den 
här boken kunna bli något mer än en 
övningsbok, nämligen en användbar ord-
lista över idiom i svenskan. 
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Att förstå idiom 
Boken innehåller en samling uttrycksfulla 
och målande, ofta ogenomskinliga och 
svårtolkade uttryck. Därav bokens titel 
Svår svenska. Författarna har emellertid 
lyckats bra med att förmedla idiomens 
betydelse, även om det ibland måste ha 
varit svårt att finna heltäckande förklar-
ingar till idiom vars innebörd gärna skif-
tar med kontexten. 

Övningarna ges i form av en tre-
stegsraket. Först presenteras en lista på 
idiom tillsammans med förklaringar. 
Därefter befästs kunskaperna i en övning 
att kombinera idiom med rätt förklaring 
och slutligen i en övning där rätt uttryck 
ska sättas in i olika meningar. 

Författarna har bemödat sig om att dels 
ge en konkret förklaring av idiornen, dels 
sätta in dem i sådana sammanhang att 
deras betydelse blir ändå tydligare. Öv-
ningsboken ska alltså först och främst 
visa hur idiomen ska tolkas metaforiskt. 
Till idiomet ha satt sin sista potatis ges 
sålunda förklaringen 'göra något för sista 
gången p g a olämpligt uppträdande'. 
Sedan ska man kombinera varje idiom 
med rätt förklaring (ha satt sin sista pota-
tis paras lämpligen ihop med "göra något 
för sista gången") och sedan sätta in det i 
meningen "Eftersom du har ljugit om 
dina meriter har du nog ............på det 
där företaget". 

Att använda idiom 
1 en annan typ av bok med syftet att få 
användarna att förstå hur idiomen ska 
användas, inte bara hur de ska tolkas, 
hade det behövts kommentarer om bru-
ket, först och främst stilmarkeringar, t.ex. 
i fallet ovan "vardagligt". Men fler upp-
gifter måste till. För att kunna använda ett 

idiom korrekt är det t.ex. viktigt för 
användaren att också känna till vilken 
attityd som kopplas till det, positiv, nega-
tiv eller neutral. 1 det aktuella fallet ovan 
ger användaren uttryck för en negativ 
inställning till den omtalades handlings-
sätt. Detta framgår också delvis av "p g a 
olämpligt uppträdande". Men det krävs 
något mer för att man ska kunna använda 
ett idiom riktigt, nämligen uppgifter om 
funktionen. Användaren måste känna till 
när uttrycket kan användas, dvs, få anvis-
ningar om att idiomet används när någon 
gjort något riktigt dumt och inte längre 
kan påverka sin situation. Formuleringen 
"göra något för sista gången" räcker inte 
som kommentar om bruket. 

Slutligen kunde det vara bra att också 
visa på liknande uttryck med ungefär 
samma innebörd. Man kunde t.ex. samla 
alla idiom som avser 'misslyckande' i ett 
avsnitt. Då skulle ha satt sin sista potatis 
t.ex. ha placerats tillsammans med de tidi-
gare nämnda hamna i diket och hamna 
med byxorna nere. 

Nu är ju Svår svenska avsedd som en 
bok enbart för att öva förståelsen av idio-
men, ett utmärkt syfte i och för sig. Och 
författarna har lyckats bra här. Men om 
det i framtiden blir aktuellt med en ny 
utgåva, med bl.a. ett fylligt register, kun-
de det kanske finnas utrymme för kom-
mentarer om idiomens användning. 

Högaktuellt ämne 
De två böckerna Meta forernas mönster 
och Svår svenska är två helt olika produk-
ter med olika syften. De har dock det 
gemensamt att de är populärt hållna och 
intresseväckande. De lyckas ge även den 
vanlige språkbrukaren en liten försmak 
av ett i dagens språkforskning högaktuellt 
ämne: metaforer och fraser. 
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Sigurd 	 Ord med växtkraft 
Fries 

Vårt språk får ibland stora portioner nybildade ord, t.ex. nya 
svenska växtnamn som Svenska Botaniska Föreningen för-
tecknar i sina checklistor över växterna i Sverige. En stor 
insats här har Thomas Karlsson nyligen gjort med den bok 
som presenteras av Sigurd Fries, tidigare professor i nordiska 
språk vid Umeå universitet. 

"Varje växt, som anses vara värd ett veten-
skapligt namn, är också värd ett svenskt 
namn" skriver Thomas Karlsson i inled-
ningen till sin nyutkomna bok, "Förteck-
ning över svenska kärlväxter" (Svensk 

Botanisk Tidskrift 91 (5) 1997. Lund 1998). 
Detta skulle kunna stå som motto för hela 
det stora arbete som Svenska Botaniska 
Föreningen en gång åtog sig och nu till 
stora delar har genomfört. Det arbetet kan 
vara värt en presentation i Språkvård. 

Det började med kryptogamerna: mos-
sor, lavar, svampar och alger. Dessa växt-
grupper innehåller många fler arter än de 
som våra vanliga floror tar upp. När dessa 
floror, Krok & Almquists, Ursings osv., 
en gång gavs ut, försågs kryptogamerna 
med svenska namn - dels sådana som 
redan fanns i språket, dels nybildade. 
Men alla de många övriga arterna, som 
inte togs upp, saknade alltså svenska 
namn, fram till dess Svenska Botaniska 
Föreningens fullständiga förteckningar - 
checklistor - bo•rjade utkomma. (Dessa 
förtecknas under Referenser nedan.) 

Resultatet börjar bli heltäckande i och 
med att den stora luckan som har gällt 
kärlväxterna - dvs. fanerogamerna och 
sådana kryptogamer som ormbunkar, lum-
mer och fräken - fyllts igen. (Checklistan 
över mossorna har inte givits ut genom 
Svenska Botaniska Föreningen.) Av dessa 
tidigare förteckningar presenterade jag 
"Svenska svampnamn" i Språkvård nr 2  

1983 i en artikel med rubriken "Ordbild-
ning i stor skala. Ett förslag till nya svamp-
namn". 

När man ser listornas mängder av 
svenska namn på växter, om vilkas 
existens de allra flesta svenskar svävar i 
okunnighet, frågar man sig, om alla dessa 
verkligen behöver ha svenska namn. 
Kunde det inte räcka med de vetenskapli-
ga, "latinska" namnen? En naturvetares 
svar på den frågan är redan givet i ovan-
nämnda motto och en språkvetare kan 
formulera det så här: man väntar sig av ett 
kulturspråk, att det skall innehålla ord för 
varje företeelse i sinnevärlden. Därtill 
kommer det glädjande faktum att allt fler 
människor, särskilt ungdomar, har ett 
starkt miljö- och naturvårdsintresse, som 
kräver artkunskap i bl.a. botanik, och 
denna artkunskap uttrycks numera väl så 
ofta på svenska som på latin. Paradoxalt 
nog är det i detta sammanhang de sällsyn-
taste arterna, de som befinner sig i riskzo-
nen och kanske snart är försvunna, som 
behöver svenska namn. Det är nämligen 
dessa s.k. rödlistade arter som man 
särskilt intresserar sig för och vill kunna 
diskutera med svenska benämningar. 

Arbetsgruppen för svenska växtnamn 
För att kunna följa det fortsatta arbetet 
inom de olika växtgrupperna och för att 
i mån av behov komplettera och sanktio-
nera nytillkomna svenska namn, bildade 
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Svenska Botaniska Föreningen under 
våren 1996 "Arbetsgruppen för svenska 
växtnamn". 1 den ingår en ansvarig för 
var och en av de fem växtgrupperna: alger 
(Torbjörn Willéri), kärlväxter (Thomas 
Karlsson), lavar (Roland Moberg, sam-
mankallande), mossor (Henrik Weibull), 
svampar (Nils Lundqvist) samt dessutom 
en språkman (den som skriver detta). 

Arbetsgruppen antog följande principer 
för namngivningen: 

etablerade namn skall inte ändras annat 
än i undantagsfall 
namnet skall säga något om växtens 
allmänna utseende, ekologi, ursprung 
eller användning 
namnet skall vara kort och lätt att uttala 
enkla vetenskapliga namn kan använ-
das som svenska namn 
bestämningar som vanlig och allmän i 
namnet skall undvikas 
svåriakttagbara, t.ex. mikroskopiska, 
karaktärer skall så lite som möjligt 
användas i namnet 
löjeväckande namn skall inte användas 
rena fantasinamn skall användas i sista 
hand 
hänsyn till svenska ordbildningsregler 
skall tas vid namnbildningen 
namnskicket bör i möjligaste mån an-
sluta till danska och norska namn på 
motsvarande arter. 

Växtnamnsgruppens första stora uppgift 
1996 blev att behandla Thomas Karlssons 
omfattande arbete med kärlväxterna, som 
då befann sig i sitt slutskede. Han hade 
börjat redan 1979 på uppdrag av Svenska 
Botaniska Föreningen. År 1982 gav han 
ut en preliminär lista, "Svenska kärlväxt-
namn". Namnlistan växte småningom till 
en databas över Nordens alla kärlväxter. 
Under senare år har detta skett i nära 

samarbete med projektet "Flora nordica", 
som skall resultera i en utförlig veten-
skaplig flora över Norden. Thomas Karls-
sons nu utkomna Förteckning över sven-
ska kärlväxter "överensstämmer mycket 
nära (men inte fullständigt) med det nu 
snart tryckfärdiga första bandet av Flora 
nordica", meddelar förf. (s. 241). Hans 
växtredovisning fyller 194 sidor, varpå 
följer tre register på 109 sidor, av vilka 
det 60-sidiga registret över de svenska 
namnen och deras synonymer är det för 
oss viktigaste. 

Växtredovisningen innehåller åtskillig 
botanisk dokumentation och så naturligt-
vis de svenska växtnamnen. Dessa är 
6012 till antalet och anförs dels i växt-
redovisningens högerspalt (familjenamn, 
släktnamn och artnamn), dels i det nyss-
nämnda registret "Svenska namn och 
synonymer". Med synonymer avses här 
växtnamn som förekommer i andra floror 
men som Thomas Karlsson inte har tagit 
upp i sin förteckning. Synonymerna är 
1675. Hela antalet i boken förekomman-
de svenska växtnamn är alltså 7687. 

Arbetsgruppen var sysselsatt med kärl-
växtförteckningen i drygt ett år, fram till 
senhösten 1997. Det var många frågor 
som behövde diskuteras, både botaniska 
och språkliga. Bland de senare var det 
framför allt släktnamnens form och valet 
av artnamn som gav anledning till diskus-
sion. Jag skall här försöka sammanfatta 
denna och redogöra för resultaten. 

Växtsläktenas svenska namnformer 
1 Svenska Botaniska Föreningens tidigare 
växtförteckningar, som ju avsåg krypto-
gamer, har man haft ambitionen att förse 
även släktena med svenska namn, och 
Thomas Karlsson hade för kärlväxterna 
samma mål. Svenska släktnamn förekom-
mer annars inte i nutida svenska floror, 
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märkligt nog egentligen. Men en del äldre 
floror och växtförteckningar innehåller 
svenska släktnamn. 

Det vanligaste sättet att bilda svenska 
släktnamn har varit att använda singular-
formerna (Anenwne - Sippa). Så gjorde 
Samuel Liljeblad i sin flora 1816, Elias 
Fries i "Förslag till fastställande af Svens-
ka växternas slägtnamn" (1864), Landt-
bruksstyrelsen i sin "Normalförteckning 
öfver svenska växtnamn" (1894) m.fl. 
En annan metod, genomgående använd 
av A. G. Nathorst i "Svenska växtnamn" 
3 (1904), var att bilda släktnamnet med 
hjälp av efterleden -släktet (Anemone - 
Sippsläktet). En tredje möjlighet var att 
använda växtnamnet i pluralis (Ane-
mone - Sippor). Det förekommer i C. F. 
Nymans flora (1867-68) vid sidan av 
sammansättningar med -släktet. 

Det finns för- och nackdelar med alla 
tre metoderna. Namnet i singularis, som 
ju egentligen är en återgivning av det sin-
gulara vetenskapliga namnet, är kort och 
koncist men återspeglar inte så bra att 
t.ex. släktet sippa består av flera sipparter. 
Sammansättningar med -släktet (sipp-
släktet, vensläktet) är formellt och seman-
tiskt problemfria, men mot dem kan sägas 
att de är lite tunga - namnen är ju sam-
mansatta. De plurala släktnamnen (sippor) 
är i allmänhet trevligare och mera till-
talande än de singulara (sippa), men en 
stor nackdel är att en del av dem alls inte 
eller inte gärna kan förekomma i pluralis - 
venar (= Agrostis) är verkligen ingen bra 
böjningsform i svenskan. Mera härom 
strax. 

Eftersom våra växters svenska släkt-
namn utgör en ganska stor - om ock inte 
särdeles central - ordgrupp i svenska 
språket, tyckte jag att Svenska språk-
nämnden borde få yttra sig i frågan och 
lade därför fram problemet i ett brev. 

Claes Garlén svarade på nämndens 
vägnar (brev 20.10.96), och vi växlade 
därefter brev ett par gånger. 

Släktnamnstypen med tillagt -släktet 
förefaller, skrev han, "mest attraktiv", 
och han påpekade dessutom om typen 
sippsläktet, vensläktet: "Det finns onekli-
gen en poäng i att med själva termen upp-
lysa om på vilken nivå i hierarkin den hör 
hemma". 

Detta var, tycker jag, en principiellt 
viktig synpunkt. Fackmän har ofta lätt att 
övervärdera människors kunskaper inom 
de områden som de själva behärskar. Att 
florans sippa eller sippor betecknar släk-
tet är självklart för fackmannen men inte 
för den som mera tillfälligt slår i en flora. 
Jag anser liksom Claes Garlén, att det 
lyckligaste hade varit om släktnamnen 
hade bildats med tillagt -släktet. Då hade 
man dessutom sluppit de svårigheter som 
är förknippade med de plurala släkt-
namnen. 

Men när vi behandlade frågan i arbets-
gruppen och jag förde fram mina syn-
punkter, var det inte längre möjligt att 
byta ut typen sippor mot vare sig 
sippsläktet eller sippa. Thomas Karlsson 
hade redan valt plurala namnformer med 
den starka motiveringen att "man gjort så 
i de aktuella listorna för alger, svampar, 
lavar och mossor", och inom arbetsgrup-
pen ansåg man att släktnamnet sippor var 
mera tilltalande än både sippa och sipp-
släktet. Visst finns det fog för den åsikten. 
Men det finns ett men, och ett stort men: 
alla växtnamn kan inte förekomma i plu-
ralis. Många kan det utan vidare, en del 
möjligen, andra svårligen, vissa omöjli-
gen. 

Att vi kan böja sippa - sippor men inte 
t.ex. ljung - ljungar beror på att sippa hör 
till kategorin räknebara substantiv, mdi-
vidua, medan ljung är ett dividuum, ett 
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"oräknebart" ord. Vi säger alla sippor 
men all ljung. Att vi inte kan säga alla 
ljungar beror säkert på att vi inte urskiljer 
de olika bestånden av ljung utan ser 
ljungen som en sammanhängande matta. 
Sipporna kan räknas, men det kan inte 
ljungen. 

Thomas Karlsson beskriver situationen 
på följande sätt (s. 246): "1 många fall är 
släktnamn i plural självklara och bra, t.ex. 
alar Alnus, måror Galium och smörblom-
mor Ranunculus. 1 andra fall känns plural-
formen omöjlig och man måste använda 
singular, t.ex. kål Brassica, pors Myrica. 
Mellan dessa poler finns emellertid en 
lång rad fall, där valet inte är självklart: 
exempel är lånkar Callitriche, klövrar 
Trifolium och starrar Carex. Allt efter 
läggning kan man vilja acceptera eller 
motarbeta dessa formers användning. 
Själv är jag för en långtgående använd-
ning av pluralformer". Det är en bra 
beskrivning, och vi är ense i principfrå-
gan men skiljer oss åt i tillämpningen och 
i bedömningen. 

Det visar sig att det framför allt är vårt 
sätt att uppfatta växten som avgör om vi 
kan bilda en pluralform till namnet eller 
ej. Om vi kan urskilja de olika individer-
na hos en växt, så kan vi ge namnet en 
pluralform. Men är det fråga om växter 
som växer samlade i revor eller mattor 
(lummer, ljung) eller som växer tätt (t.ex. 
gräs), så tar det emot att använda namnet 
i pluralis. Avgörandet beror på hur vi 
uppfattar en växt, och det kan vi göra på 
olika sätt. Här är det alltså delvis fråga om 
subjektiva bedömningar. 

1 det läget valde jag att rådfråga Svens-
ka Akademiens ordlista (SAOL), som ju 
meddelar de böjningsformer som ett ord 
kan ha. Jag föreslog arbetsgruppen att de 
växtnamn som i SAOL inte har någon 
pluralform inte skulle få förekomma som  

släktnamn i pluralis. Mitt förslag beakta-
des men följdes ingalunda helt och fullt. 
Skälet härtill fann jag under arbetets 
gång, då jag fick upp ögonen för att skill-
naden i inställningen till de plurala nam-
nen inte bara har sin förklaring helt all-
mänt i olika "läggning", utan också - och 
kanske framför allt - i olika sätt att se på 
materialet, dvs. växtsläktena. 

När fackmannen - botanisten - står 
inför t.ex. begreppet Agrostis-släktet 
(vensläktet), så aktualiseras för honom i 
första hand de olika arterna. 1 det läget 
vill han ge ett språkligt uttryck åt detta 
genom att skapa en pluralform till ven. 
Det gör att en rubrik "Agrostis Venar" 
för honom kan kännas naturlig. Men för 
lekmannen, som bara vet hur gräset ven 
ser ut och hur det växer, är en sådan 
rubrik egendomlig. Pluralformen venar 
känns främmande, eftersom ordet ven för 
honom är "icke räknebart". Vi har alltså 
att göra med två olika synsätt som står 
mot varandra: lekmannens, som är kri-
tiskt mot många av pluralformerna, och 
botanistens, som favoriserar dessa. 

De svenska släktnamnen i förteckning-
en återspeglar naturligtvis ingalunda 
hundraprocentigt någotdera av de båda 
synsätten, lekmannens eller fackman-
nens. Vi har, som man ofta måste göra, 
kompromissat oss fram. Många plurala 
namn har bytts ut mot singulara (så har 
t.ex. just venar bytts ut mot ven), men 
flera, som enligt min språkkänsla borde 
ha bytts ut, kvarstår. Även om alltså var-
ken fackmannen, med sin speciella syn på 
släktnamnen, eller den vanlige språk-
brukaren kan känna sig helt nöjd, så kan 
man kanske ändå säga att resultatet, med 
tanke på situationen, var det bästa man 
kunde nå fram till. 

Men om man vill ge ut en populär flo-
ra eller en växtförteckning som innehåller 
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svenska namn även på släktena, så bör 
man tänka på att släktnamnen i "Förteck-
ning över svenska käriväxter" i rätt stor 
utsträckning vänder sig till botanister och 
att därför de plurala namnen har blivit 
gynnade. För att få en uppsättning svens-
ka släktnamn som mera överensstämmer 
med vanligt svenskt språkbruk och därför 
känns naturligare, får man nog tänka sig 
att byta ut en del plurala släktnamn mot 
singulara (t.ex. starrar mot starr, hasslar 
mot hassel osv.) - om man inte i stället 
genomgående använder efterleden -släk-
tet (starrsläktet, hasselsläktet) och slipper 
alla formella bekymmer. 

De svenska artnamnen 
Florornas svenska artnamn har alltid varit 
mer eller mindre strängt knutna till det 
vetenskapliga systemet. De flesta av dem 
har bildats med släktnamnen som efterled 
och försetts med olika karaktäriserande 
förleder, ofta översättningar från latinet, 
t.ex. Carex arenaria ' starr på sand växan-
de' - sandstarr. Det har varit nödvändigt 
att skapa en mängd systematiska svenska 
namn, eftersom det stora flertalet växter 
saknar folkliga namn. Men förhållandet 
mellan de systematiska och de naturliga 
namnen, som jag brukar kalla dem - Tho-
mas Karlsson använder termen särnamn 
- har växlat starkt sedan Linnés Flora 
svecica. Kampen mellan de systematiska 
och de naturliga namnen har, skulle man 
kunna säga, utgjort ledmotivet i det 
svenska växtnamnsskickets historia. 

Bundenheten till det vetenskapliga 
systemet var hårdast vid de båda 
sekelskiftena, 1800 (se t.ex. Liljeblads 
flora) och 1900 (Normalförteckning öfver 
svenska växtnarnn). Efter excesserna 
kring 1900, med ett nästan hundrapro-
centigt systematiskt namnskick, har man 
under 1900-talet nått fram till ett ganska  

lämpligt förhållande mellan de naturliga 
och de systematiska namnen. (Se härom 
Fries 1977.) 

Från bl.a. språkvårdshåll har man häv-
dat att man inte bör införa ett systematiskt 
namn på en växt, om det finns ett lämpligt 
folkligt namn. Att ta vara på de gamla 
folkliga artnamnen, som riskerar att för-
svinna ur språket, är en insats av samma 
slag som när man vill skydda utrotnings-
hotade växt- eller djurarter, de "rödlistade 
arterna". 1 diskussionerna kring dessa frå-
gor i arbetsgruppen införde jag därför 
beteckningen "rödlistade växtnamn". 

Thomas Karlsson säger visserligen 
(s. 246) att man i valet mellan syste-
matiska namn och särnamn inte bör 
"automatiskt ge det ena företräde före det 
andra, utan försöka göra en bedömning av 
varje individuellt namn", och det är väl 
klokt. Hans bedömning tycks emellertid 
glädjande nog ha resulterat i att nästan 
alla "rödlistade" namn har fått komma 
med i "Förteckning över svenska kärlväx-
ter". Det är ett 50-tal namn som alltså 
därmed är räddade åt eftervärlden, namn 
som hjorttunga, jolster, såpört, fjällbrud, 
rnandelblorn,na, brudh röd, hIde Id, strand-
pryl, slåttergubbe, natt och dag, krut-
brännare, flota gräs. Tyvärr har inte 
jämna (Lycopodium complanatum) och 
skäfte (Equisetum hyemale) fått komma 
med, två namn med gammal hävd och vid 
spridning i dialekterna. (1 Norge heter 
lummerartenj(imne.) Men det är det enda 
jag har att anmärka på - och det går 
kanske att rätta till! 

En rödlistad efterled i artnamn är -gräs. 
Därför är det roligt att se att älg gräs har 
fått behålla den gamla efterleden, som 
annars av systematiska skäl har ändrats 
till -ört i många floror. "Filipendula 
ulmaria är väl inget gräs", har man reso-
nerat. Men gräs betecknade äldst växtlig- 
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het av olika slag och verkligen inte bara 
Poaceae eller Grarnineae, som man förut 
kallade familjen. 

Man skall väl inte gradera eller värdera 

växtriket. Men nog måste man ändå säga 

att kärlväxterna, fanerogamer och kär!-

kryptogamer, är den växtgrupp, möjligen 

vid sidan av vissa svampar, som vi känner 

bäst till och talar mest om. Och då vill vi 

veta vad dessa växter heter på svenska. 

Det är alltså en mycket viktig bok som 

Thomas Karlsson har givit ut i Svenska 

Botaniska Föreningens serie av förteck-

ungar, för de flesta av oss den viktigaste. 

Främst vänder den sig till botanister och 
den växtintresserade allmänheten. Men 

den innehåller också mycket av språkligt 

intresse. Det är inte ofta man får en så stor 
leverans av svenska ord! 
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Ola 	Varför printa när du kan skriva ut? 
Karlsson 

- om Svenska datatermgruppens arbete 
Här beskriver Ola Karlsson Svenska datatermgruppens arbete. 

Gruppen ger rekommendationer för datatermer och är sammansatt 

av representanter för dataföretag, språkvården, massmedier med 

flera. Ola Karlsson är språkkonsult och för närvarande anställd vid 

Språknämndens sekretariat. 

En allt stridare ström av engelska datater-
mer flyter in i vårt land. Samtidigt har allt 
fler svenska dataföretag i lågkonjunktu-
rens spår rationaliserat bort språkavdel-
ningar och terminologiansvariga, med 
terminologisk splittring och anglifiering 
som följd. Det har i databranschen aktua-
liserat ett behov av en mer enhetlig och i 
många fall mer svensk terminologi. 1 takt 
med att datorerna blivit en del av vår var-
dag har samtidigt dataspråket alltmer bli-
vit en del av allmänspråket - och därige-
nom en viktig angelägenhet för den 
allmänna språkvården. Databranschen 
utgör dessutom den kanske mest inflytel-
serika språksfären i dag. För språkvanor-
na i datavärlden smittar av sig inte bara på 
ungdomars och dataexperters språk utan 
på hela samhällets språkbruk. Mot denna 
bakgrund tog Svenska språknämnden på 
senvåren 1996 initiativet till Svenska 
datatermgruppen, en bred termgrupp med 
representanter från databranschen, mcdi-
erna och språkvården, vars uppgift skulle 
vara att publicera normerande rekom-
mendationer för svenska datatermer. 

Svenska termer 
1 dag kommer så gott som alla människor 
i direktkontakt med datorer. Då behövs 
förståeliga handböcker och instruktioner, 
företrädesvis med svenska termer, efter-
som svenska ord är begripligare och 
språkligt mer lätthanterliga. Och begrip- 

lighet - åtminstone för termer som många 
vanliga datoranvändare konfronteras med 
- är i mycket en demokratisk fråga. Det är 
något de datanördar som hätskt kritiserar 
"löjliga" svenska datatermer möjligen 
inte tänker så mycket på. Och de termer 
Datatermgruppen behandlar är i första 
hand just sådana som används av många 
människor, inte bara av ett fåtal tekniker. 
Man ska då också komma ihåg att vi 
erbjuder svenska ord till alla dem som 
efterfrågar det, vilket inte innebär att 
rekommendationerna är tvingande. Det 
står var och en helt fritt att acceptera eller 
förkasta våra förslag. 

Datatermgruppen har inte något princi-
piellt emot lånord - men vissa är uppen-
bart onödiga. Det finns t.ex. ingen anled-
ning att använda printer när det redan 
finns ett svenskt ord skrivare, eller att 
använda slash i stället för snedstreck. För 
många nya främmande företeelser finns 
dessutom sedan tidigare ett naturligt 
svenskt ordval. För t.ex. mail har vi post, 
varför det inte finns någon anledning att 
tala om e-mail, inte ens i form av ett för-
svenskat mejt. Finns det ingen bra svensk 
term i bruk kan man försöka skapa en. Då 
har man att välja mellan att göra ett över-
sättningslån eller att oberoende av käll-
språkets term finna ett bra svenskt uttryck 
med utgångspunkt från begreppet. Över-
sättningar kan fungera ibland, som i 
bläckstrdleskrivare för ink jet writer. 1 
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andra fall låter sig ett ord svårligen över-
sättas. Då är ett nykonstruerat ord att 
föredra, t.ex. gränssnitt för interface. 

besvaras innan en rekommendation slutli-
gen kan utfärdas, och slutresultatet blir 
ofta en kompromiss mellan olika rivalise-
rande principer. 

Anpassade engelska termer 
Ibland kan det dock vara svårt att hitta en 
bra svensk benämning, och ett nytt 
begrepp kan vara svårt att på ett kort sätt 
beskriva med svenska ord. Källspråkets 
term kan också av andra skäl vara så inro-
tad att den knappast längre går att ersätta. 
Men ordet måste gå att stava, böja, uttala 
och bilda sammansättningar av på svens-
ka. Substantiv måste åtminstone få genus 
och pluralform. Den som vill använda 
engelskans scanner - trots att det sedan 
länge finns ett etablerat svenskt uttryck 
hild/äsare - ges då formerna skanner, 
,rkannern, skann rar, skannra rna med ver-
bet skanna. För att ytterligare försvenska 
lånordet bör vi ge det en mer svensk stav-
ning: scanner har t.ex. omstavats till just 
skanner. Även ordbildningen bör i möjli-
gaste mån följa svenska ordbildnings-
mönster. Kanske hade t.ex. formen ska,i-
nare varit att föredra framför skanner; vi 
valde dock att stanna vid en kompromiss. 
Slutligen bör också uttalet anpassas till 
svenskan. Vi säger skanner med svenskt 
uttal, dvs, med kort a-ljud som i kan, inte 
med engelskt [2e] som i am. 

Hur en term ska hanteras, om den ska 
översättas eller bara få en försvenskad 
form, och i så fall hur långt den ska för-
svenskas, är förstås en avvägningsfråga: 
Ger den främmande termen en bra 
beskrivning? Är den främmande termen 
för etablerad för att ett svenskt förslag ska 
kunna få fotfäste? Kommer det svenska 
förslaget att upplevas som alltför hem-
vävt (som vävinästare för wel, master) 
eller alltför tungt (om det är en lång sam-
mansättning, t.ex. re/etjänstcentral  för 
call center)? Många svåra frågor måste 

Standardisering 
Att försöka standardisera ordförrådet i en 
bransch med så splittrat terrnbruk, där 
många gånger olika termer används för 
samma begrepp och samma term används 
för olika begrepp, är en viktig uppgift. 
Målet bör förstås vara en term för ett 
begrepp. 1 detta ska man komma ihåg två 
saker: a) Även i engelskan är termbruket 
mycket splittrat. b) Även när det finns en 
etablerad engelsk originalterm, ger den 
inte alltid en bra beskrivning av begreppet. 
Som seriös terminolog måste man då över-
väga att skapa en bättre, mer förståelig 
term. Och behövs en helt ny term är det 
självklart att man försöker hitta en svensk 
benämning. New,s group och shareware är 
i denna mening t.ex. inga lyckade termer, 
varför vi i stället föreslår diskussion,r-
grupp respektive spridprograin. 

För standardiseringsambitionen är det 
oerhört viktigt att giganter som IBM, 
Microsoft och Apple deltar i arbetet och 
för en dialog sinsemellan. Men alla andra 
deltagare i Datatermgruppen är också 
viktiga både för standardiseringsresulta-
tet och för spridningen av rekommenda-
tionerna. Därför ingår i gruppen översätt-
ningsföretag, tillverkare, tjänsteföretag, 
datatidningar, språkvårdsrepresentanter, 
dagstidningar, reklambyråer samt en del 
andra större institutioner och företag. 

Datatermgruppen är i huvudsak en 
remissgrupp med ett 50-tal deltagare, och 
merparten av diskussionerna förs där på 
nätet. 1 denna grupp bildar ca 30 personer 
en sammanträdesgrupp, som träffas några 
gånger om året för att i första hand disku-
tera riktlinjer, organisatoriska och admi- 
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nistrativa frågor samt särskilt viktiga eller 
svårhanterliga begrepp. Koordinations-
gruppen, som träffas ungefär en gång i 
månaden, är de ca 10 personer som är 
ytterst ansvariga för att formulera term-
förslag, skicka ut dem på remiss och 
sedan publicera dem. Som samordnare 
för Datatermgruppen fungerar Svenska 
språknämnden och Tekniska nomenkla-
turcentralen. 

Framgångsrikt språkvårdsprojekt 
Datatermgruppens arbete har varit myck-
et framgångsrikt. Framgången bygger på 
flera faktorer: 

Vi har en egen webbplats. Webbsidor-
na är dessutom användarvänligt utfor-
made med sökfunktioner, frågor och 
svar, adresser, länkar mm. 
Vi har i många fall varit tidigt ute, 
innan någon terminologi hunnit etable-
ras. Det förutsätter i regel att termerna 
är relativt aktuella. 
1 gruppen ingår inflytelserika personer 
som har auktoritet och möjlighet att 
sprida rekommendationerna. Medarbe-
tarna hos de institutioner och företag 
som deltar i gruppen har dessutom 
uppmanats att följa rekommendatio-
nerna (t.ex. alla medarbetare inom 
koncernen Sveriges Radio och Tele-
vision). 
Många av gruppdeltagarna, som i sin 
tur har välbesökta webbplatser, har 
skapat länkar till gruppens webbplats. 
Åtskilliga tidningar (inte minst de stora 
dagstidningar som är representerade i 
gruppen) har publicerat artiklar om 
gruppens arbete och gruppen har omta-
lats i radio och tv. 
Arbetet är informellt organiserat utan 
någon betungande ekonomisk admi-
nistration. Trots det har termarbetet 
fungerat effektivt. 

Vårt arbete ligger rätt i tiden - många, 
både folk i databranschen och vanliga 
användare, är trötta på den terminologi-
ska förvirringen och på alla engelska 
ord. 
Allt detta har resulterat i att antalet 

anrop till gruppens webbsidor redan från 
början varit högt, liksom att reaktionerna 
övervägande varit mycket positiva.Vår 
besöksstatistik visar att många letat sig 
hit via länkar från Språknämndens, 
TNC:s och KTH:s webbsidor, men även 
från t.ex. Skoldatanätet, WM-data, Erics-
son, Telia, Posten och Kungliga Bibliote-
ket. Besökare från andra nordiska länder 
liksom från USA och övriga Europa före-
kommer också. Sedan starten för drygt 
två år sedan har webbplatsen haft flera 
hundra tusen besökare, och antalet besö-
kare per dag växer kontinuerligt. På 
webbsidorna finns en särskild sökfunk-
tion, och i statistiken över dessa sökning-
ar kan man konstatera att vii stort lyckats 
ta upp just sådana ord och begrepp som 
folk undrar mest över. 1 den mån vi inte 
gjort det fungerar sökfunktionen som ett 
utmärkt underlag för vilka termer och 
begrepp som bör tas upp härnäst. 

Okonventionellt termarbete 
Datatermgruppens termarbete kan sam-
manfattas i följande punkter: 1. Vi utgår 
från människors önskemål och tar upp ter-
mer och begrepp när behov uppstår. 2. Vi 
ger begreppsförklaringar snarare än exak-
ta definitioner och tar upp det läsaren vill 
veta (böjnings- och uttalsuppgifter, vilka 
andra synonyma termer man bör undvika 
etc.). 3. Vi försöker göra informationen 
och våra webbsidor så användarvänliga 
som möjligt (man kan per e-post framföra 
önskemål om att vi ska behandla ett visst 
begrepp, och den som vill få information 
om när webbsidorna uppdateras med nya 
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rekommendationer kan anmäla sig till en 
särskild sändlista). 4. Vi utgår i hög grad 
från det existerande språkbruket och från 
redan etablerad terminologi. 5. Vi försö-
ker att få så god spridning som möjligt för 
rekommendationerna, bl.a. genom att se 
till att det skapas länkar till gruppens sidor 
och genom pressmeddelanden. 

Samarbetet mellan språkvården och 
företagen på den marknad där terminolo-
gin används har gett en ovanligt stor ge-
nomslagskraft för språkliga rekommenda-
tioner som utgår från språkvården. Och 
språkvården har tack vare arbetet med 
Datatermgruppen nått ut till nya målgrup-
per av datoranvändare och unga männi-
skor. En viktig ambition för Dataterm-
gruppen är att vi på webbsidorna också 
alltmer försökt skapa intresse för allmän-
språkliga frågor, genom att publicera all-
männa språkartiklar, principer för vårt ter-
marbete och, inte minst, skrivregler. För 
det är ju inte bara termerna i sig som är 
svårhanterliga. Även andra problem följer 
med importen av de främmande orden. 
Det kan röra sig om osäkerhet kring prepo-
sitionsval (gör man sakerpå, i eller meden 
Internettjänst?), användande av apostrof 
vid genitiv eller frågor om versaler och 
gemener (skriver man CAD/CAM, WWW, 
CD och PC eller cad/cam, www, cd och 
pc?), hur man ska hantera avstavning och 
interpunktion i Internetadresser, hur man 
ska skriva källhänvisningar och källför-
teckningar för Internetdokument etc. 

Internationella utblickar 
Alla icke engelskspråkiga länder upple-
ver samma invasion av engelska datater-
mer som vi i Sverige. Därför arbetar 
Datatermgruppen nu för att få igång en 
dialog med terminologiinstanser i andra 
länder. Ett särskilt termprojekt har påbör-
jats för vilket EU-pengar sökts, där för- 

hoppningen är att Svenska datatermgrup-
pen ska fungera som modell vid bildandet 
av liknande datatermgrupper utomlands. 
Målet är att så småningom upprätta ett 
europeiskt elektroniskt forum för datater-
minologi, där man kan ta del av varandras 
termlösningar och försöka enas om 
gemensamma begreppsbeskrivningar. Ett 
sådant forum skulle då göras tillgängligt 
för utomstående - översättare, teknikskri-
benter, programvarutillverkare och andra 
- som behöver hjälp med terminologin. 
På nordisk nivå är det vidare tänkt att 
Datatermgruppen ska bli en del i det sam-
nordiska Nordterm-Net, en gemensam 
webbplats för en mängd nordiska databa-
ser och termsamlingar. Beklagligt nog 
saknar gruppen egentlig finansiering. För 
med mer pengar skulle gruppen förstås 
kunna åstadkomma avsevärt mycket mer! 
Bidrag mottages därför tacksamt, och vår 
förhoppning är att några av de många rika 
dataföretag som har glädje av gruppens 
arbete ska vilja stödja verksamheten eko-
nomiskt. (Hittills har gruppen bara fått ett 
enda bidrag, och det från ett av de delta-
gande företagen, WM-data.) 

Kanske kan vi i Sverige bli ett före-
gångsland när det gäller att hantera eng-
elska datatermer, även om vi inte väljer 
den isländska modellen med enbart hem-
vävda ord. Det är Svenska datatermgrup- 
pens förhoppning att kunna bidra till en 
sådan utveckling - och till en ökad med-
vetenhet om vikten av att våra datatermer 
är begripliga och hanterbara på svenska. 

Adresser till Svenska datatermgruppen 
Dataterm gruppens webhsidor: 
http:!/www.nada.kth.se/dataterm  
Kommentarer och önskemål från allmän-
heten: dataterm-kontakt@nada.kth.se  
Fortlöpande information till utomstående: 
dataterm-nytt @nada.kth.se  
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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. 

Plättar eller pannkakor? 
Jag är uppvuxen i Södermanland och 
arbetar på en skola i Norrbotten. Mina 
elever och jag har då och då diskussioner 
om skillnaden mellan plättar och pann-
kakor. Jag anser att man gräddar pann-

kakor i stekpannan, mina elever anser att 
det är plättar. Det enda som är pann-

kakor, enligt eleverna, är det man gör i 
ugnen. För mig är plättar de små pannka-
kor man gräddar i plättlaggen. Jag har 
förstått att det går en pannkaks-/plätt-
gräns någonstans, men var? 

Ni kanske skrattar åt denna diskussion 
men den är dödligt allvarlig. Fast roligt 
har vi vaije gång vi diskuterar. 

Svar: 
Det är intressant detta hur man benämner 
saker och ting i olika delar av landet. En 
av språkvårdarna på Svenska språknämn-
dens sekretariat som kommer från Väster-
vik och finlandssvenska kolleger gör 
precis samma uppdelning i plättar och 
pannkakor som eleverna i Haparanda. 1 
Stockholmstrakten - och tydligen också i 
Södermanland - tycks däremot benäm-
ningen plättar vara förbehållen de små 
frasiga saker som flera på samma gång 
gräddas i en plättlagg, medan allt övrigt i 
större format men av samma smet kallas 
pannkakor. Om det finns någon geogra-
fisk gräns mellan de olika språkbruken 

och var den i så fall går vet vi inte. 
Kanske någon av våra läsare kan bidra till 
klarhet i saken. 

1 eller på Nordirland? 
För en tid sedan kunde man se tidningsru-
briken "Hopp om fred i Nordirland". 
Säger man inte på Nordirland? 

Svar: 
Det numera vanligaste är i Nordirland. 
Därigenom ger man uttryck för att det är 
fråga om ett statsliknande område på 
samma sätt som man också skriver i 
Irland när man i första hand syftar på 
republiken Irland (Eire). På Irland är där-
emot helt i sin ordning när man avser den 
ö som rymmer såväl republiken Irland 
som Nordirland. Vid namn på öar är ju 
som bekant prepositionen på naturlig för 
de flesta. 

Kundsupport? 
1 arbetet med kursplaner vill en av våra 
experter skriva "Utbildning och kundsup-
port i samband med försäljning är ett väx-
ande område för datatekniker". Vi söker 
en god översättning eller omskrivning av 
termen kundsupport. Vi har prövat kund-
service, men det uppfattas inte som ade-
kvat. 
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Svar: 
Vi rekommenderar ersättningsordet kund-
stöd, men också kwidservice och kund-
tjänst borde kunna fungera i samman-
hanget. 

Deadline 
Finns det ett bra svenskt ord för deadline? 

Svar: 
Beroende på vad deadline avser kan man 
tänka sig olika ersättningsord. Gäller det 
exempelvis något som skall tryckas, är 
manusstopp ett bra ord, men ibland kan 
det också vara fråga om sista anmö/nings-
dag. 

Euro land? 
Under det senaste året har svenska tid-
ningar allt mer börjat använda Euro/and 
som en sammanfattande benämning på de 
länder som infört euron som betalnings-
medel. Hur ställer sig Språknämnden till 
den benämningen? 

Svar: 
Vår inställning till egennamnet Euro/and 
är tämligen sval. Med efterleden -/and ger 
det intryck av ett sammanhängande stats-
liknande område, vilket inte är fallet. 
Som egennamn stör det också möjlighe-
ten att tala om "ett euroland", när man 
avser ett av de anslutna länderna i sam-
manhang som "Finland är det euroland 
som producerar mest skogsprodukter" 
eller "Nu vänder vi oss till företrädaren 
för ett annat euroland och ställer frågan 

Som sammanfattande beteckning för 
de länder som infört euron rekommende-
rar vi därför att man tills vidare använder 
euroländerna (med liten bokstav). 

Hur skrivs nästkommande 
läsår? 
1 skolan skriver vi nu läsåret 1998/99. 
Hur skriver vi nästa läsår? La.året 
1999/00 verkar inte riktigt logiskt, och 
det gör inte heller läsåret 99/00. Att skri-
va /999/2000 blir lite långt och klumpigt. 
Vad rekommenderar Språknämnden? 

Svar: 
Skrivsättet 1998/99, alltså med siffrorna 
19 utelämnade, kan användas när hundra-
talssiffrorna är gemensamma för de bäg-
ge åren. Men i beteckningen för det läsår 
som följer efter 1998/99 är inte hundra-
talssiffrorna gemensamma, och skriv-
sättet 1999/00 är därför inte heller att 
rekommendera. Däremot är skrivsättet 
1999/2000 helt entydigt. Uttrycket är vis-
serligen längre, men det får man väl stå ut 
med i tydlighetens intresse. 

1 mindre formella sammanhang borde 
dock 99/00 kunna accepteras. Det skriv-
sättet bygger ju på förkortade uttryckssätt 
som n ittion io för nittonhundran ittion io, 
som är vanliga i vardagsspråket. På sam-
ma sätt bör också 2000 kunna förkortas 
till 00 (no//no//), men givetvis bara i såda-
na fall där det inte finns minsta risk för 
misstolkningar. 
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Tack till 
Ic a-kuriren 

Norstedts Ordbok AB 
Göteborgs-Posten 

Sveriges Television AB 
AB Ångpanneföreningen 

Sydsvenskan 
Posten Prima Vista 

som har givit generöst ekonomiskt stöd 
till Språknämndens verksamhet för år 1998. 

Flera stödjande medlemmar är 
välkomna! 
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