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Ordlistan har, liksom förut och liksom många andra ord-
böcker, tagit med vissa inregistrerade varumärken och 
andra för enskilda näringsidkare inarbetade kännetecken 
(t. ex. albyl, chartreuse, dilutin, fenedrin, kodak, kon-
sum, masonit, primus (kök), salubrin, stomatol, vero-
nal, viyella). Detta får icke feltolkas så, att ordens före-
komst i ordlistan skulle ändra deras karaktär av skyddade 
kännetecken eller kunna anföras som giltigt skäl att beröva 
innehavarna deras lagligen skyddade ensamrätt till de 
ifrågavarande beteckningarna. 



När Svenska Akademien stiftades 1786, framhölls det i 
stadgarna att Akademiens »yppersta och angelägnaste 
göromål» var att arbeta på »svenska språkets renhet, styrka 
och höghet». Därför ålåg det Akademien att utarbeta en 
»svensk ordabok och grammatika». Franska Akademien 
gav ut en ordbok, och då ville Gustav III att den svenska 
akademien skulle göra likadant. Och Akademien lydde. De 
delade upp ordförrådet efter bokstäverna i alfabetet, och så 
drog de lott om vem som skulle göra vad. Några av Akade-
miens ledamöter började verkligen också arbeta på ord-
boken. Skalden Kellgren skrev en elegant artikel om sub-
stantivet ande och en hel del andra artiklar, avsedda som 
mönster; skolrektorn Murberg samlade ihop alla möjliga 
och omöjliga ord som började med bokstaven o; skalden 
Leopold skrev en utförlig avhandling om det svenska stav-
sättet osv. Så nog gjorde de vad man rimligen kunde 
begära. När ordboksartiklarna var skrivna, lämnades de 
fram till Akademien, och så granskades de och diskuterades 
vid sammanträdena. Men naturligtvis tröttnade de snart 
både på författandet och på granskandet och diskuterandet. 
Och så blev det inte mer med den ordboken. För det går 
inte att göra en ordbok på det viset. 
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Det dröjde nära hundra år innan arbetet togs upp på 
allvar igen, och då i en annan form. Det blev en helt annan 
sorts ordbok än vad Gustav III hade tänkt sig eller vad han 
över huvud taget hade kunnat tänka sig. Det är en rent 
vetenskaplig historisk ordbok i många band; den skall visa 
hur svenska språket har utvecklats alltifrån Gustav Vasas 
tid till våra dagar. Initiativet togs av lundaprofessorn Theo-
dor Wisen, och ordboken utarbetas i Lund av en fast orga-
niserad ordboksredaktion av språkvetenskapsmän utanför 
Akademien, i början med en akademiledamot som ordboks-
chef. 

En grammatika skulle Akademien också ge ut. Den kom 
1836. Det var L. M. Enberg som hade gjort den. Någon 
framgång blev den inte, och man gjorde inte om försöket. 

Av en helt annan betydelse blev Akademiens insats på ett 
annat område av språkvården: regleringen av den svenska 
rättstavningen. Början gjordes redan 1801; då gav Aka-
demien ut Leopolds avhandling om det svenska stavsättet. 
Den är grundvalen för den svenska rättstavningen än i 
denna dag. I slutet av boken fanns en förteckning på främ-
mande ord, som borde »genom stafningen förenas med det 
öfriga Språket». Denna var i viss mån en föregångare till 
den långa raden av ständigt omarbetade upplagor av 
Akademiens »Ordlista över svenska språket». Det är om 
den som Henrik Schiick säger i Sv. Akad :s historia, att 
sådan ordlistan utformades i de senare upplagorna, blev 
den ungefär vad Gustav III hade åsyftat med »en svensk 
ordabok». 

Leopolds ordförteckning var betydligt mindre än de 
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senare ordlistorna. Den var inte mer än 20 sidor. Dels 
gällde den bara utländska ord, och dels gav den inga anvis-
ningar om hur de orden skulle uttalas eller böjas eller vad 
de betydde. Den avsåg bara själva stavningen. Men där var 
den så mycket märkligare; där visade den en strävan, som 
Akademien sedan har hållit fast vid och som har haft avgö-
rande betydelse för framtiden. Den gick ut på att försöka 
genomföra en förenklad och försvenskad stavning av de 
främmande orden. Det kan räcka med några exempel. Leo-
pold skrev k-ljudet med k i de utländska orden (med undan-
tag av förbindelsen civ qvalitet osv.). Han skrev: 

korrekt och publik med k och inte med c 
paket och pittoresk med k och inte med que 
likaså tj-ljudet i kirurg med k och inte med ch. 
Han skrev lj i biljett, briljant (i st. f. billet, brillant) och 

t. o. m. bruljeri, deshabilje (eftersom orden då uttala-
des så). 

På samma sätt nj i lornjett i st. f. lorgnette. 
Det franska ou skrev han med u (enligt det svenska 

uttalet) : bravur, bukett, kurtage, retur; likaså nuvellist och 
(efter j som tecken för sj-ljud) jurnal, jurnalist. 

Ändelserna skrev han som de uttalades (och utan stumma 
slutvokaler) : 

aktör, likör i st. f. acteur, liqueur 
byrå i st. f. bureau, staty i st. f. statue 
butelj, fåtölj, konselj i st. f. bouteille, fauteuil, conseil 
supé i st. f. souper, foje i st. f. foyer 
blessur, garnitur, koeffur ; disput ; pendyl; fadäs. 
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Slutljudande sj-ljud skrev han med sch: affisch, depesch, 
mustasch i st. f. affiche, dep6'che, moustache. 

Och han ersatte det franska lieutenant med den försvens-
kade formen löjtnant, i full överensstämmelse med det 
svenska uttalet. 

Det mesta av detta kan förefalla oss tämligen naturligt — 
i den mån vi fortfarande uttalar orden så — men för den 
tidens människor kom det säkert som en fullständig chock. 
Det var också denna Akademiens försvenskade stavning 
1801 som gav upphov till benämningen »pigstavning». Och 
det var då som inSändaren i Dagligt Allehanda vitsade och 
skrev att Akademien ville sprida lö j e över officerskåren, 
eftersom de stavade löjtnant med 1 ö j. Efter ett par år in-
grep också Gustav IV Adolf och förbjöd Akademien att 
använda den försvenskade stavningen. Men så blev han 
avsatt, och då fortsatte Akademien att följa sina ursprung-
liga principer. 

Akademien tog oppositionen med lugn, och småningom 
lugnade oppositionen sig också. Men fram mot mitten av 
1800-talet blev stavningen i sin helhet en verklig strids-
fråga. Stavningen dirigerades av skolgrammatikorna, men 
de olika grammatikförfattarna tillämpade olika regler, och 
osäkerheten blev besvärande. Frågan krävde en lösning. 

Stavningsfrågan var aktuell i Danmark och Norge också, 
och år 1869 samlades ett nordiskt rättstavningsmöte i 
Stockholm för att söka åstadkomma fasta regler, gemen-
samma för svenskan, danskan och norskan. Mötet kom med 
ett radikalt förslag. Det gick nu inte. Men Arthur Hazelius 
(grundaren av Skansen i Stockholm), som hade varit en 
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av de ledande vid mötet, fortsatte att arbeta för en reform, 
och utan framgång var han inte. 

Rättstavningsmötet hade avsiktligt undvikit all förbin-
delse med Svenska Akademien och gått sin egen väg. I Aka-
demien satt då den mycket konservative språkforskaren 
Johan Erik Rydqvist ; han skrev en förnärmad skrift och 
bemötte förslaget (Ljudlagar och skriflagar 1870). Akade-
mien delade tydligen hans uppfattning, och så beslöt de att 
ta saken i egen hand och att själva ge ut en normerande 
ordlista över svenska språket. Den utarbetades av F. A. 
Dahlgren (författaren till lustspelet Värmlänningarna), 
men den var Rydqvists andas barn, och det var han som 
skrev förordet till den. Första upplagan kom 1874; den 
blev nästan genast slutsåld, och under de närmaste åren 
gav Akademien ut fyra nya upplagor utan nämnvärda änd-
ringar. 

Men reformvännerna lät inte tysta ner sig. Med Adolf 
Noreen i Uppsala i spetsen började de på 80-talet arbeta 
för en genomgripande ljudenlig nystavning, rakt i strid 
med Akademiens ordlista. Då hade Akademien fått en ny 
språkman, lundaprofessorn Esaias Tegnér d. y. (skaldens 
sonson). Han var mera reformvänlig än Rydqvist, och han 
kom med ett kompromissförslag i sin skrift »Natur och 
onatur ifråga om svensk rättstavning» (1886). Där ville 
han visserligen avskaffa f och fy för v-ljudet, och likaså 
ville han förenkla stavningen på andra punkter. Men mot 
de radikala reformvännerna, som ville ha en genomgående 
uttalsenlig stavning, framförde han »samhörighetslagen» 
som grunden för svensk rättstavning. Enligt samhörighets- 
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lagen skriver vi adjektivet gott med o, eftersom det hör 
samman med god, men däremot verbet »han har gått» med 
å, eftersom det hör samman med gå. Det var på den vägen 
Tegnér gick fram. Han raljerade ibland orättvist med 
reformvännerna — den frestelsen tycks alltid ha varit svår 
att stå emot i sådant sammanhang. Men han hade klar blick 
för vad som var möjligt att genomföra i praktiken, och hans 
skrift väckte stor uppmärksamhet. Kort därefter fick han 
också Akademiens uppdrag att göra upp ett förslag till 
ändringar i ordlistan. För att då få fram något, som hade 
utsikt att bli allmänt godtaget, bildade han en kommitté 
med språkmän bl. a. från Lund och Stockholm. De sam-
manträdde nu varken i Lund eller i Stockholm. Tegnér var 
en älskvärd och omtänksam man, och för att fördela resans 
mödor lika lät han kommittén mötas på halva vägen och 
hålla sina överläggningar i Nässjö. Det var alltså i Nässjö 
som grundlinjerna drogs upp för svenska folkets rättstav-
ning, sådan som den i stort sett tillämpas än i dag. 

Tegnér skrev rapporten till Akademien, och han föreslog 
en mängd förenklingar. Han ville avskaffa f och fy för 
v-ljudet och dt för t-ljudet (i particip »där d ej hör till ver-
bets stam»). För de reformerna fick han inte Akademien 
med sig. Men han föreslog också att qv skulle ersättas med 
kv, och där vann han åtminstone en halv seger. Den nya 
upplagan av ordlistan tog visserligen upp orden med q, 
men den meddelade att »de under denna bokstaf upptagna 
ord kunna äfven skrifvas med K». Och därmed var gärdet 
uppgivet. I övrigt godtog Akademien det mesta av Tegnérs 
förslag, och det tillämpades alltså i den 6:e upplagan av 
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ordlistan, som kom 1889. Där fortsatte Tegnér också Aka-
demiens gamla strävan att försvenska stavningen av ut-
ländska ord. Det var där han stavade strejk med ejk i st. f. 
det engelska strike. 

Naturligtvis väckte hans ändringar opposition. Det hög-
ljuddaste motståndet restes mot att han ville avskaffa bok-
staven q. Än i dag lever minnet kvar av ändringen av q till 
k i ordet kvinna; det uppfattades som en symbol för den 
nya tiden, som förlorade den ljuva qvinnligheten med q 
och i stället fick en emanciperad, manhaftig och kantig 
kvinna med K. Man till och med hörde skillnaden i uttalet. 

Från och med den 6:e uppl. 1889 blev Akademiens ord-
lista fastställd som norm för skolornas stavning. 

För att kunna följa med utvecklingen på olika områden 
fick ordlistan bearbetas och omarbetas med jämna mellan-
rum. År 1900 kom den 7:e upplagan. Då hade Akademien 
fått en fast ordboksredaktion i Lund, och alltsedan dess har 
ordlistan utarbetats av någon medlem i redaktionen, fastän 
Akademien naturligtvis har granskat den och förbättrat 
den, främst genom sina språkmän: Esaias Tegnér d. y., 
Adolf Noreen, och nu Bengt Hesselman, Elias Wessen och 
flera med dem. Upplagan 1900 utarbetades av Otto Hoppe 
(mest känd genom sina svensk-tyska och tysk-svenska ord-
böcker), men det var fortfarande Tegnér som bestämde 
innehållet, och det var han som skrev förordet. Han blev 
senare chef för ordboksredaktionen och stod kvar som ord-
bokschef ända till 1919. 

Upplagan 1900 införde en mängd nyheter. Av särskilt 
intresse blev stavningen av ä-ljudet. Nordiska rättstav- 
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ningsmötet 1869 hade föreslagit att bruket av e såsom tec-
ken för ä-ljudet skulle inskränkas och ersättas av ä. Tegnér 
föreslog också ökad användning av ä, eftersom man »i alla 
fall blott en kortare tid skulle förmå hålla stånd mot den 
rådande tidsströmningen», och i ordlistan 1889 infördes 
ä-stavning som variantform i sådana ord som fjärde, fjär-
ran, hälsa, härska, järn, jätte, människa, själv osv. 

För att få mera konsekvens genomförde Tegnér ä-stav-
ning ännu större utsträckning i ordlistan 1900, och den 
tidigare upplagans e-varianter inskränktes till ett litet fåtal 
(lämna eller lemna, tjäna eller tjena osv.). Men inte nog 
med det. Kort därefter genomdrevs stavning med ä också i 
en mängd ortnamn. I statskalendern 1906 (redigerad 1905) 
skrevs Gäfle, Hälsingborg, Härnösand, Norrtälje, Kungälf, 
Vänersborg, Västervik, Växjö osv. Längre fram, i stats-
kalendern 1914, infördes ä också i Gränna, Skänninge, 
Trälleborg. Att ändra stavningen i ortnamn är en ömtålig 
sak, och det väckte i början starkt motstånd; helt över-
vunnet är det nog inte ännu hos den äldre generationen. 
I ett fall har ä-stavningen åter avskaffats: Trelleborg har 
fått tillbaka sitt e, av hänsyn till utlandstrafiken. 

Så kom Fridtjuv Bergs nystavningsukas 1906; den av-
skaffade f, fy och hv för v-ljudet och dt för t-ljudet (även 
i ortnamn). Det är den stavningen som än i dag, nära 50 
år efteråt, går under namnet nystavning. Den togs emot 
med mycket blandade känslor. Först efter åtskilliga år 
beslöt Akademien att följa de nya reglerna från 1906. År 
1916 gav Tegnér ut en liten ordförteckning i Akademiens 
namn. Där hade han infört nystavning av v- och t-ljuden 
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men också infört en del andra nyheter. Bland annat för-
sökte han för konsekvensens skull införa stavning med ä 
i en del ord, som dittills hade fått behålla sin gamla stav-
ning med e, t. ex. bärg, äbb, pängar, pänsel, rägn, tämpel, 
värklig, värkstad. Ordförteckningen blev aldrig officiellt 
antagen, och de nyinförda ä-formerna togs inte upp, när en 
ny ordlista senare utarbetades. 

Tegnér hade också gjort ett par djärva försvenskningar 
av lånord. Det ena var nuvåté för nouveaute; det kom vis-
serligen med i ordlistan men ströks i ett senare omtryck, 
eftersom ordet inte längre hörde till det gängse språket. 
Det andra var en försvenskad form för en tout cas : entuka 
(som namn på ett slags paraply). Det togs inte med i ord-
listan. 

I början av 1920-talet beslöt Akademien att låta utarbeta 
en ny upplaga av ordlistan med kompletterat ordförråd, 
med nystavning av v- och t-ljuden och med översättningar 
till de främmande orden. Vid den tiden var Adolf Noreen 
medlem av Akademien, och han yrkade på en radikalare 
försvenskning av lånorden än vad Tegnér hade gjort. Han 
ville ändra c och z till s i cigarr, cirkel, cirkus, zink och 
zon, och han ville skriva psalm och psaltaren med enbart 
s utan p. De stavningsformerna kom aldrig med i ordlistan; 
den praktiska vinsten ansågs inte stå i rimlig proportion 
till den ovilja som man kunde vänta att ändringen skulle 
väcka. Inte heller lyckades han driva igenom stavning med 
sj (i st. f. j) i sjetong, sesjur, sjurnal, sj urhavande osv. I 
vissa andra fall tog ordlistan upp hans förslag, t. ex. en-
voaje i st. f. envoyé, dessär, konsär, sporttermerna gem 
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(= game) och hit heat) osv. I enlighet med Noreens 
och hans generations uttal infördes också sådana former 
som assyrera och assyrans, bylletäng och dypera (med y). 
Orden lynka och nackspil med k (i st. f. lyncha och nach-
spil) fick av samma skäl stå kvar från den tidigare upp-
lagan. Numera uttalas orden knappast så, och de stav-
ningsformerna har åter kunnat strykas ur ordlistan. Denna 
åttonde upplaga förelåg färdig 1923; den har sedan tryckts 
om gång efter annan endast med några få strykningar av 
de djärvaste försvenskningarna. Den trettonde tryckningen 
sändes ut 1947. 

Sedan 1923 har mycket inträffat, som har påverkat ord-
förrådet, och Akademien har i flera år sökt få till stånd en 
ny och omarbetad upplaga. Motigheterna blev fler än man 
kunde ana, och det drog ut på tiden. Men nu är den där i 
alla fall; sommaren 1950 kom den nya upplagan, den 
nionde. Det är egentligen inte en ny upplaga, det är sna-
rare en helt ny bok. 

ORDFÖRRÅDET 

Ordlistan avser att vara normerande; den vill visa vilka 
ord som normalt användes eller bör kunna användas i 
riksspråket, hur de orden skall uttalas, hur de skall böjas, 
och först och sist hur de skall stavas. 

Ordlistans ordförråd har ökats betydligt sedan 1923. En 
del ord har visserligen försvunnit; föråldrade ord eller 
beteckningar för avskaffade institutioner o. d. har kunnat 
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strykas. Krigshovrättsråden finns inte mera. Generalkrigs-
kommissarien har mist sin långa titel; han heter nu general-
direktör liksom så många andra. Den gamla stötestenen 
rullföringsområdesbefälhavare har försvunnit — det blev i 
stället inskrivningschef. Lotskaptenen har blivit lotsdirek-
tör, och lotslöjtnanten har blivit lotsinspektör. Några tusen 
andra föråldrade ord har också kunnat gallras ut. Men det 
är inte mycket i jämförelse med allt det som har kommit 
till. Sedan 1923 har vi fått en mängd nya saker, nya verk-
samhetsgrenar och nya institutioner, som bör komma med. 
Ordlistan blir på det sättet en spegel, som visar kultur-
utvecklingen här i landet genom årtiondena. 

Kriget och kristiden förde med sig en mängd nya ord; 
en del av dem är inte längre aktuella och behövde inte tas 
med; slaktgodemännen och fläsksirenerna behövde inte 
förevigas i ordlistan. Men atombomben är kvar. Och väte-
bomben kommer. 

Vetenskapen har givit oss nya läkemedel: penicillin, sul-
fonamid, antabus, aureomycin. 

Vetenskapsmännen har fått stöd genom forskningsinsti-
tut och forskningsråd, forskarstipendier — det fanns inte 
1923 — och på senaste tiden licentiandstipendier och dokto-
randstipendier. 

Teknikens framsteg har ökat ordförrådet: nylon, bakelit, 
plast, galon, rayon. 

Trafikväsendet likaså. Automobiler fanns visserligen re-
dan vid sekelskiftet, och ordet automobil sattes in i ord-
listan 1900. Men både ordet och saken var nya, och man 
var oviss om vilka sammansättningar man skulle våga ta 
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med. För att vara på den säkra sidan satte de bara in en 
enda sammansättning; det blev ordet automobilvagn. Det 
ströks naturligtvis i upplagan 1923. 

Ordet bil fanns inte i ordlistan 1900. Av förklarliga skäl. 
Det ordet kom till i Köpenhamn först den 14 mars 1902, 
genom en pristävling i Politiken; men sen dröjde det inte 
många dar förrän det var här. Nu har det nästan helt trängt 
undan automobil. Ordlistan 1923 hade naturligtvis bil, och 
till det hade den 12 sammansättningar. Den nya ordlistan 
tar med över 70 stycken, och bland dem också sådana tids-
typiska ord som billånare, bilnidingar och bildrullar. 

Ordet buss (i betydelsen omnibus) var ännu 1923 så var-
dagligt att Akademien inte ansåg det lämpligt att tas med 
i ordlistan. Nu är det med, och då med en lång rad av sam-
mansättningar. 

Radio kom verkligen med i sista minuten 1923, och 
några få sammansättningar också. Nu har det ett urval av 
över hundra sammansättningar; och så kommer därtill bild-
radio och bildradiera, television och televisera, radar, eko-
lod osv. 

Likadant överallt. 1923 hade ordlistan bara en samman-
sättning med sexual; det var Linnes sexualsystem. Nu har 
sexualiteten blivit det allmänna diskussionsämnet; sexual-
upplysningen har kommit med på skolschemat, och nu har 
den nya ordlistan ett betydligt fylligare urval av sexual-
sammansättningar. 

Men det är mycket annat också. Barn och ungdom har 
tagits om hand av den allmänna omvårdnaden på ett annat 
sätt än förut. Vi har fått barnrikehus, barndaghem och stor- 
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barnkammare. Barnavdragen har ersatts med barnbidrag, 
och vi har fått omväxlande barnförbjudna och barntillåtna 
filmer. Med ordet ungdom hade förra ordlistan 25 sam-
mansättningar, den nya har över hundra. Bland de nytill-
komna har vi sådant som ungdomsgårdar, ungdomsråd, 
ungdomssparande och ungdomssemester; men så har vi 
också ungdomsbrottslighet, ungdomsfångar och ungdoms-
fängelse, ungdomsvård och ungdomsvårdsskolor. 

Ordet social hade förra gången 10 sammansättningar; 
nu har de ökats till 80. Socialvården med alla sina nya verk-
samhetsgrenar har givit oss socialbyrå, socialförsäkring, 
socialhjälp, socialsekreterare, socialsyssloman osv. Vi har 
fått konsulenter och kuratorer och assistenter av alla de 
slag: personalvårdsassistenter och personalkonsulenter och 
nu senast statens städningskonsulent. Vi har fått kollektiv-
hus och kollektivtvättstugor, husmoderssemester och hem-
vårdarinnor. Vi har flygvärdinnor och tågvärdinnor och 
bussvärdinnor. 

Nöjeslivet har tagits om hand av nöjesindustrien. Vi har 
allsång och frågesport och korsord; tippning med stryktips, 
siffertips, systemtips, tipstolvor och tipsvinster. 

De officiella termerna har blivit helt andra på många 
områden. Förr sa man att han var försupen, nu är han alko-
holskadad. Förr råkade han ut för dåliga kamrater, nu blir 
han miljöskadad. Förr var pojkar elaka, nu är de aggres-
siva. På vår tid var vi lata, nu är de arbetshämmade. Här 
ökas ordförrådet med de nya termerna, samtidigt som de 
gamla orden lever kvar. Men det är inte nog med att en ny 
sak eller ett nytt betraktelsesätt tvingar fram ett nytt namn; 
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ofta drar det med sig ett nytt namn för den gamla saken 
också. När rälsbussen kom i bruk, räckte det inte med det 
enkla ordet buss som namn på den vanliga bussen; i tågtid-
tabellen anges den som vägbuss och landsvägsbuss. Loko-
motivet hette lokomotiv, och det trängdes undan av det 
kortare och bekvämare lok. Men när den elektrifierade 
järnvägen gav oss elloket, drog det med sig att det gamla 
lokomotivet fick heta ånglok. 

Vissa ordbildningstyper har trängt fram på senare tid. 
Dels är det förkortade ordformer: bio, foto, expo; oms för 
omsättningsskatt, surr för surrogat, gengas för generator-
gas; el- i sammansättningar i st. f. elektricitet och elektrisk: 
elverk, elkamin, elchock, elmontör; tele- för telegraf: tele-
verket, telearbetare, telefoto. Orden är korta och bekväma, 
och de får i allmänhet räknas som en vinst för språket. Ett 
sådant ord som elmontör är bättre än den gamla benäm-
ningen »elektrisk montör», inte bara därför att det är kor-
tare, utan också därför att det inte är montören som är 
elektrisk. 

Så är det två andra ordtyper. Den ena är sådana verb 
som högtidstala och jungfrutala, bildade till substantiven 
högtidstal och jungfrutal. I stället för det äldre uttrycket 
»hålla högtidstalet» föredrog man ett enda ord, och så bör-
jade man mer och mer använda ord av typen högtidstala. 
Vi har fått en hel rad sådana ord: jungfrutala, avskedstala, 
öppningstala, välkomsttala, invigningstala, förstamaj tala. 
En del av dem förefaller ännu tunga och otympliga, men 
man vänjer sig tydligen; ordtypen omhuldas av Tidningar-
nas Telegrambyrå, folk hör den i radio och läser den i tid- 
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ningarna, framför allt i rubrikerna, mest varenda dag, och 
det lönar sig inte att spjärna emot. 

Den andra gruppen är personbeteckningar på -are, bil-
dade till substantiv eller delar av substantiv: naturvetare 
och statsvetare, rödakorsare och bondeförbundare, tung-
viktare och lättviktare. De har ännu en något vardaglig 
prägel, men de har sina praktiska fördelar; lättviktare är 
bekvämare och bättre än både lättviktsbrottare och lätt-
viktsmotorcykel. 

Vid de vardagliga orden går det över huvud taget inte 
att dra gränsen så snävt som förut. Ordet rejäl tas med 
nu. Ett försök att få med det 1923 avvisades, men nu går 
det inte längre att hålla fast vid att reell är det enda använd-
bara i skrift; reell och rejäl har delvis helt olika betydelser. 

År 1923 var ordlistan genomgående kräsnare än nu; den 
tog inte med sådana substantiv som deckare och krimina-
lare; den tog inte med sådana adjektiv som bufflig och mal-
lig, ja inte ens bullrig — det hette bullersam. Och natur-
ligtvis släppte den inte fram sådana ord som fixa och fiffla, 
pjatt och jycke, kille och kul. Nu har de kommit med och 
många med dem, och därmed har ordlistan i viss mån fått 
en ny prägel, även om de vardagliga orden naturligtvis 
endast utgör ett försvinnande fåtal bland ordlistans stora 
mängd av andra ord. En del kan väl förefalla främmande 
och kanske t. o. m. stötande för en och annan, men de är 
fullt naturliga för den yngre generationen långt över upp-
växtåldern. 

När ordlistan nu tar upp vardagliga eller skämtsamma 
ord och ordformer, så säger den också ifrån att de är 
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»yard.» eller »skämts.» Det betyder att de orden — åtmins-
tone än så länge — endast bör begagnas i vardagligt eller 
skämtsamt språk, och fastän ordlistan är avsedd som hand-
ledning för skolorna, är det naturligtvis inte meningen, att 
de orden skall användas i skolungdomens uppsatser om all-
varliga ämnen. De olika orden i ordlistan är visserligen till 
för att användas, men för att användas vart och ett på sin 
rätta plats. 

Det har också ansetts lämpligt att ta med och förklara 
en del ord som är typiska för vissa landsdelar, t. ex. sådana 
som luka (rensa bort ogräs), snedig (listig), rälig (ful, 
otäck), tepig (fjantig). Efär kan säkert göras mera; det är 
en vinst för riksspråket med nya tillskott ur bygdemålen. 

Däremot har det inte varit meningen att ta med utpräg-
lade slangord och rent vulgära ord. Ordlistan avstår från 
farsan och morsan, brorsan och syrran, stabben, stomman 
och tjej. Den tar inte med fyllo och lattjo, springsjas och 
motorhoj, danshak och kavaj skutt, slaf och snarkofag. 

Grova svordomar och vulgära benämningar på könsdelar 
och sexualvanor och en del andra kroppsdelar och kropps-
funktioner tas inte med. De hör visserligen numera till de 
omhuldade orden i vår skönlitteratur, men i ordlistan kan 
de knappast sättas in. Det blir alltid en smaksak, var man 
skall dra gränsen, men jag tror att i de fallen bör man 
snarare fälla än fria. 

Modeord och slagord blir ofta kortlivade. Dem får man 
vara sparsam med, annars blir ordlistan snart föråldrad. 
Jörgens grilljanne och Karl Gerhards jazzgosse och Kar de 
Mummas swingpj att, de är bra ord allesamman. De är ut- 

20 



märkta. De har bara det felet att de var för bra. De log 
ihjäl ynglingarna som de hånlog åt. Dör saken, så dör också 
namnet på saken, och så går det hela över till historien och 
kulturhistorien. De orden flyttar över från ordlistan till 
den stora historiska ordboken och specialordböcker om 
bevingade ord. Och där säges det också ifrån, när de korn 
till och vem det är som har bildat dem. Det är en hel mängd 
ord som är eller har varit aktuella på sista tiden, men som 
av allt att döma blir ganska kortlivade: 

dollargrin och rubelgrin om amerikanska och ryska lyx-
bilar, 

trottoarbönder om stadsbor som köper lantgårdar, 
wigforssdagar, kilowattjägare osv. 

Dem lönar det sig inte att ta med i ordlistan. 
Tidningarnas rubrikord får man också vara lite försik-

tig med. De är hopsatta av ett på förhand bestämt antal 
bitar, så att de passar in på raden. De fyller sin uppgift, om 
de är lättbegripliga. Men de är gjorda för stunden, och ofta 
nog lever de inte heller mer än för stunden, och då kan man 
inte ta med dem i ordlistan. Naturligtvis kan rubrikorden 
vara praktfynd, som blir till nytta och glädje långt och 
länge. Det är tidningsrubrikerna som har gett oss sådana 
fullträffar som sol och vår-mannen, Hesa Fredrik, luftjärn 
och många fler. Men det finns bomskott också. 

Ordlistan tar nu upp namn på invånarna i Sveriges stä-
der. Man kanske kan tycka att det är onödigt. Den som bor 
i Jönköping heter naturligtvis jönköpingsbo, och den som 
bor i Ronneby heter ronnebybo. Därför har både ordlistor 
och ordböcker hittills helt gått förbi avledningarna av ort- 
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namnen. Inte ens Svenska Akademiens stora ordbok tar 
med dem annat än i undantagsfall. Men så enkelt är det ju 
inte; det finns ord av många typer, och det är på tiden att 
de olika typerna blir synliga i ordlistan. 

Visserligen kan man bilda sådana benämningar genom 
att lägga till -bo till så gott som alla stadsnamn: hälsing-
borgsbo, hässleholmsbo, j önköpingsbo, kalmarbo, varbergs-
bo osv. Slutar ortnamnet på vokal, bildas sammansätt-
ningar utan s i fogen: uppsalabo, karlskronabo, haparanda-
bo, falsterbobo, malmöbo. Dit ansluter sig också dels namn 
där bestämda slutartikeln faller bort: falubo, trollhättebo 
(inte falunbo, trollhättanbo), och dels en del namn på -stad 
(Halmstad, Ystad, Kristianstad osv.) ; det obetonade -stad 
uttalas som -sta, och namnet slutar alltså i själva verket på 
vokal; uttalet blir kristianstabo, ystabo, halmstabo (liksom 
halmstalax). Detta gäller framför allt de sydsvenska stä-
derna. Är -stad betonat, bildas sammansättningen med -s-: 
mariestadsbo, filipstadsbo. 

Den som bor långt borta och inte har någon närmare för-
bindelse med staden i fråga, han använder i allmänhet sam-
mansättningen med -bo: hälsingborgsbo, höganäsbo, väs-
teråsbo. Men den som är hemmastadd i stan, han använder 
i en mängd fall hellre avledningar på -are: hälsingborgare, 
höganäsare, ängelholmare, västeråsare, boråsare osv. 

En grupp för sig är de norrländska städerna på -å: Umeå, 
Piteå osv. Det skulle bli umeåbo, piteåbo, och de formerna 
förekommer naturligtvis. Men de genuina namnen är ume-
bo, pitebo (utan -å-). I somliga städer får invånarna namn 
på -it: karlskronit, kalmarit, faluit, åmålit, falsterboit. 
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Malmöborna kallas ibland malmöiter, men knappast av 
malmöborna själva; i vissa fall uppfattas ord av den typen 
som rena okvädinsord, och då tas de inte med i ordlistan. 

Ett ord för sig är lundabo i st. f. lundbo eller lundsbo. På 
samma sätt lundastudent, lundaslätten, lundatrakten osv. 
Telefonkatalogens försök att skriva lundområdet i st. f. 
lundctområdet verkar snarast avskräckande, åtminstone för 
oss som bor där. Till Uppsala och Lund har vi två namn-
typer, dels uppsalabor och lundabor om alla invånarna i de 
båda städerna och dels de latiniserande benämningarna 
uppsaliensare och lundensare, som huvudsakligen användes 
om akademiker. Invånarna i Boden kallas omväxlande 
bodenbor och bodensare. I speciella fall användes liknande 
bildningar om lärjungar i skolorna i vissa andra städer, 
men dem har ordlistan inte tagit upp. 

De olika typerna tas med i ordlistan. Man skall visser-
ligen normalisera och ange den normala riksspråksformen, 
men man måste tillåta invånarna i de olika städerna att få 
sitt eget namn respekterat. Man måste erkänna ystadbo och 
halmstadbo utan -s- vid sidan av formerna med -s-, lika väl 
som umebo och pitebo utan -å- vid sidan av umeåbo och 
piteåbo. 

Alla de orden skriver ordlistan med liten begynnelse-
bokstav. I det fallet jämställer den ord av typen västeråsare 
och västeråsbo, lundensare och lundabo, kalmarit och kal-
marbo. Allesamman med liten begynnelsebokstav. Det är 
bara ett undantag. Invånarna i staden Köping: Köpings-
bor; det får stort K. Anledningen är att det också finns ett 
annat ord köpingsbor, om invånarna i köpingar. Det skall 
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naturligtvis ha liten begynnelsebokstav. Men då behöver 
man stort K i namnet på dem som bor i staden Köping; 
annars kan man inte se vad ordet skall betyda. Principer är 
bra, men tydlighet är bättre. Det viktigaste med skriften 
är att man begriper vad som står skrivet. 

MER ELLER MINDRE ÖNSKVÄRDA ORD 

Naturligtvis är inte alla orden och ordbildningarna lika 
önskvärda, men ordlistan tar upp orden, om de är fullt 
brukliga och inte direkt felaktiga. 

Det finns en allmän benägenhet att förtydliga och för-
stärka vissa verb genom sammansättning med ord, som i 
själva verket inte ger ordet någon ny betydelse, t. ex. krossa 
sönder, dämpa ner (tonen 1. färgen), höja upp eller sänka 
ner (en tavla på väggen) ; glömma bort osv. På samma sätt 
vid en del främmande ord, t. ex. passera förbi (med parti-
cipet förbipasserande), summera ihop; borteliminera, bort-
erodera, borteskamotera, framprovocera (eller med upplöst 
sammansättning: eliminera bort osv.). Sådana ord använ-
des även av framstående fackmän och av erkända språk-
konstnärer, när de vill framhäva betydelsen med särskild 
styrka.1  Man kan ha olika mening om värdet av sådana 

1  Bland exemplen ur facklitteratur och skönlitteratur finns i SAOB:s 
samlingar sådana som: borteliminera (A. Focks Fysik, K. G. West-
man, Albert Nilsson), eliminera bort (Pontus Fahlbeck, Werner 
Söderhjelm) ; borterodera (A. G. Nathorst, J. F. Nyström, H. W :son 
Ahlmann), borteskamotera (Snoilsky, Pontus Fahlbeck), eskamotera 
bort (Karl Warburg, Carl G. Laurin), framprovocera (Verner Söder-
berg), provocera fram (Gustaf Steffen, Hugo Svenssons Willen och 
hans klass). 
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förtydligande sammansättningar; när de förekommer vid 
främmande ord, uppfattas de av många — med eller utan 
rätt — som tecken på okunnighet om det enkla ordets bety-
delse, och i sådana fall undvikes de helst numera. Ändå 
bättre är att inskränka bruket av sådana ord som eliminera, 
både med och utan sammansättning; ordlistan föreslår i 
stället sådana ersättningsord som avlägsna, utesluta, ut-
gallra, och sedan kan var och en själv utan svårighet sätta 
in andra ord för att beteckna olika betydelseskiftningar: ta 
bort, plocka bort, lämna ur räkningen, slå ut ngn i en 
tävling osv. 

Vårt skriftspråk har en hel mängd sammansatta verb 
som är alldeles onödiga, eftersom de enkla orden säger pre-
cis detsamma. Man skriver att han ankom kl. 11 och 
avreste kl. 12, men man säger att han kom kl. 11 och 
reste kl. 12. När folk skall redogöra för en fest, så 
skriver de att föreningen avhöll sitt årsmöte och att 
middagen avåts i festsalen, men vi säger att de höll års-
mötet och att de åt middagen. De skriver att de avsjöng 
folksången och avskickade telegram till konungen, men de 
säger att de sjöng folksången och skickade telegrammet. 

Exemplen kan fortsättas: att avhämta någon är det-
samma som att hämta honom; att avlämna ett telegram 
är detsamma som att lämna det, och när man avsvimmar, 
går det till på samma sätt som när man svimmar. När kok-
böckerna beskriver hur en maträtt skall tillagas, kunde de 
lika gärna säga hur den skall lagas, och när de säger att 
något skall stå och avsvalna, kunde de lika gärna säga att 
det skall stå och svalna. 
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Sätter man värde på ett enkelt och naturligt språk, und-
viker man de onödiga sammansättningarna. Men ordlistan 
kan naturligtvis inte utesluta dem. 

ANTALET ORD I SVENSKA SPRÅKET 

Det kommer esomoftast förfrågningar om hur många 
ord det finns i svenska språket. Den frågan kan man inte 
svara på. Vi bildar de flesta orden genom sammansättning 
eller avledning av andra ord, och möjligheterna till sam-
mansättning eller avledning är nästan obegränsade. Man 
får en föreställning om mängden, när man tänker på Vecko-
journalens tävling i början på 20-talet. När dåvarande 
kronprinsen gifte sig 1923, ville Veckojournalen fira till-
dragelsen — och öka sin upplaga — genom en pristävling. 
Det gällde att bilda det största antalet ord av bokstäverna 
i ordet kronprinsparet. Av de tio olika bokstäverna hade 
pristagaren samlat ihop 124 786 ord. Det kan ju inte bli 
tal om att ta med alla dem i ordlistan. Då hade inte de 
många andra fått plats. Rent tillfälliga bildningar kommer 
inte med. Ordlistan hade i första upplagan 30 000 ord; 1900 
hade den 70 000; 1923 hade den närmare 100 000. Den nya 
upplagan har nästan dubbelt så många. 

För att allt detta skall få plats, har vissa inskränkningar 
måst göras. Vissa ordtyper har uteslutits. 

Adverb på -t (med samma form som den obestämda 
neutrumformen i singularis av adjektivet) anföres i allmän-
het inte. Adverb på -en anföres däremot (möjligen o. d.), 
och där adverb förekommer både på -en och på -t, anföres 
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båda formerna (väsentlig-en eller -t), för att ingen skall tro 
att -en är den enda användbara formen, såsom t. ex. vid 
enkannerligen, där formen med -t saknas. 

Tillfälliga verbalsubstantiv på -are och -erska (ätare, 
skriverska) anföres inte; däremot tas de med i sammansätt-
ningar, om de förekommer mera regelbundet där (växt-
ätare, maskinskriverska). 

Adjektiviska presens particip på -ande tas med bara när 
de har någon speciell användning (t. ex. vägande skäl, för-
mildrande omständigheter) och särskilt när de brukas som 
substantiv, t. ex. resande, sökande, ordförande (med be-
stämd singular resanden, sökanden, plural lika med singu-
lar resande, sökande och bestämd pl. resandena, sökandena. 

Neutrala verbalsubstantiv på -ande tas inte upp annat än 
i undantagsfall (t. ex. vistandet till vistas) och särskilt när 
de har konkretare betydelse, t. ex. yttrande, anförande (med 
bestämd singular yttrandet, plural yttranden och bestämd 
plural yttrandena). Orden på -ende, gående osv., anföres 

däremot. 
Det hade varit en stor vinst av utrymme, om man på 

samma sätt hade kunnat gå förbi verbalsubstantiven på -ing 

och -ning. Det kan man tyvärr inte, om ordlistan skall ge 
någon ledning. Substantiven på -ande förekommer prak-
tiskt taget till alla verb på obetonat -a. Men det är inte på 
långt när alla verb som kan bilda substantiv på -ing eller 

-ning. Och bland dem som kan är det somliga som har -ing 
(förvaring) och somliga som har -ning (klarning, mur-
ning) och somliga som har både -ing och -ning (återbäring 

och återbärning). 
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I andra fall växlar formerna med -ing och -ning i enkla 
och sammansatta ord, t. ex. göra: (vara i) görningen, men 
rengöra: rengöring (rengörning är rent dialektalt och 
tas inte med) ; föra: förning, men bortföra: bortföring; 
klara: klarning, men förklara: förklaring. Ibland saknas 
substantivet vid det enkla verbet men finns vid det 
sammansatta: finna har inte finning, men uppfinna har upp-
finning. Inte ens vid verben på -era kan man gå förbi sub-
stantiven på -ering och nöja sig med en generell regel. Det 
finns ingen generell regel. Det är inte alla verb på -era som 
har substantiv på -ering ; många ersätter den formen med 
andra bildningar: promenera och spatsera har inte prome-
nering och spatsering ; det heter promenad och spatsertur 
— resonera har inte resonering utan resonemang — prenu-
merera inte prenumerering utan prenumeration — studera 
har inte studering utan studium och studier; men instu-
dera har instudering osv. Praktiskt taget allesamman bildar 
däremot utan tvekan neutrala substantiv på -ande. 

Mycket utrymme sparas genom den typografiska upp-
ställningen. Ordförrådet meddelas i alfabetisk ordning, men 
med ett undantag: sammansättningar är sammanförda 
under det ord som utgör förled, även om bokstavsord-
ningen på det sättet brytes. Om sammansättningsramsorna 
skulle avbrytas och andra ord sättas in på alfabetisk plats, 
finge man ständigt börja med nytt stycke och upprepa för-
leden. Och i en mängd fall hade det blivit nödvändigt att ge 
förklaringar, som är obehövliga, när sammansättningarna 
är sammanförda i grupper. 
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UTTALET 

I den nya upplagan har orden försetts med uttalsbeteck-
ning i de fall där uppgift om uttalet kan anses ha praktiskt 
värde. Det gäller framför allt de främmande orden med 
deras stumma vokaler, speciella betoningsförhållanden och 
andra avvikelser från det normala uttalet i svenska ord. 

Långt och kort ä-ljud betecknas i allmänhet med ä, men 
av praktiska skäl betecknas kort ä-ljud med e, när ordet 
stavas med e: accept (aksept l ) ; dock alltid med ä framför r, 
oberoende av ordets stavning: expert (-ärt'), parterr 
(-ärr'). 

Långt och kort o-ljud betecknas med o, även vid ord som 
stavas med ou: journal (sjornall). 

Långt och kort å-ljud betecknas med å, även vid ord som 
stavas med o eller på annat sätt: gondol (-ål l), eau-de-
cologne (ådökålånj I). 

Sj-ljudet betecknas med sj, men efter kort betonad vokal 
med ssj : affisch (-issj I) ; detta avser alltså uttal med enbart 
sj-ljud och inte s sj-ljud; så t. ex. i västgöte, östgöte, 
gästgivare (vässj 'ö-, össj 'ö-, gässj'i-). Uttalet betecknas i 
allmänhet inte vid den betonade ändelsen -tion; den uttalas 
i regel som -sj on men ibland, isht av den äldre generatio-
nen, som -tsjon; i vissa ord alltid som -tsjon (motion och 
vanligen i nation, station) ; samman med föregående k och 
p alltid som -ksjon och -psjon : auktion (-ksjoin), eruption 
(-psjo'n). 

sk betecknar alltid uttal med s k-ljud, även framför 
mjuk vokal (aldrig sj-ljud) : skelett (skelett'), mänsklig 
(-sk-), men mänska (-sj a). 
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g betecknar uttal med g-ljud, även framför mjuk vokal 
(aldrig j-1 j ud ) : gerilla (gerill I  a ), geisha (ge j I  s j a) . 

k betecknar uttal med k-ljud, även framför mjuk vokal 
(aldrig tj-ljud): kediv (kedil  v) , kimono ( kimm - ) . 

Diftongen n betecknas med au (utan båge) : down 
(klaun), knockout (nåckault). 

Framför allt är det tonvikten som anges, isht i utländska 
ord. Genom aksenttecknen vill ordlistan motarbeta sådant 
som 

felaktigt uttal med tonvikten på första stavelsen i sådana 
ord som intresse, internationell; 

felaktigt uttal med tonvikten på sista stavelsen i ord av 
typen faktor, motor, traktor (där det felaktiga uttalet beror 
på inflytande från pluralformerna faktorer osv.) ; likaså 
interim (styrelse), som skall ha tonvikten på första sta-
velsen; 

felaktigt uttal med tonvikten på näst sista stavelsen i ord 
av typen musiker, optiker, elektriker (där det felaktiga ut-
talet beror på inflytande från substantiven musik, optik, 
medan orden i själva verket bör betonas på samma sätt som 
adjektiven optisk, elektrisk) ; 

felaktigt uttal med tonvikten på näst sista stavelsen i stäl-
let för på tredje från slutet i inkognito, transito, examina, 
tombola; linoleum (som felaktigt uttalas med samma beto-
ning som museum). 

Genom satsbetoning eller motsatsbetoning flyttas tonvik-
ten i en mängd ord från sista stavelsen till någon föregå-
ende, men det anges inte i ordlistan. 

Aksenten betecknas med ett lodrätt halvstreck. I allmän- 
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het markeras inte skillnaden mellan akut aksent som i 
and'en (bestämda formen av and) och grav aksent som i 
andsen (bestämda formen av ande). Aksentbeteckningen 
förekommer framför allt vid främmande ord, och där väx-
lar uttalet i många fall mellan akut och grav aksent. Sådana 
ord som museum, observatorium, linoleum, potatis utta-
las med akut aksent i stora delar av landet, medan de lika 
regelbundet uttalas med grav aksent i andra delar. Där man 
uttalar museum med akut, säger man oftast porto nied grav 
aksent, och tvärtom. Det lönar inte mödan att försöka 
tvinga fram en likriktning på den punkten. Dels är det täm-
ligen oviktigt, och dels är det säkert omöjligt. Därför mar-
kerar ordlistan inte grav eller akut aksent; den sätter bara 
ett lodrätt halvstreck, som betyder att tonvikten skall ligga 
på den stavelsen. Någon enstaka gång markeras akut och 
grav aksent för att skilja lika stavade ord, t. ex. uppland 
(upp'-) och landskapet Uppland (upp'-). 

Lång vokal betecknas med lodstrecket efter vokalen 
(tå' rta, vå rta, amerikansk); kort vokal med lodstrecket 
efter dubbelkonsonant eller konsonantgrupp: april (ill' även 
-i'l), program (-amin') ; elektriker (-ek' -). 

Naturligtvis lämnas också andra uttalsuppgifter än ak-
sentueringen, där den utländska stavningen ger anledning 
till det: geni med sj-ljud men genial med j-ljud; relegera 
med -gel- och inte med -sje'-; chaufför med sjå- och inte 
»sj afför» ; pluralen overalls som åverå 'Is och inte åveralls'. 

Uttalet anges vid benämningarna på invånarna i Sveri-
ges städer. På det sättet säges indirekt, hur namnen på 
själva städerna skall uttalas. Den skånska staden vid Kulla- 
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berg heter Hö'ganäs och inte Höganä i s. Det heter Krisjan i -
stad och inte Kristianstad. Det har länge tvistats, om det 
skall heta La l holm eller Laholm'; nu skall det heta Laholm' 
(dvs. Lahålm ) med tonvikten på sista stavelsen; det har 
fastställts genom beslut av stadsfullmäktige den 27 sept. 
1940. Borlänge uttalas med å-ljud i första stavelsen; 
Arboga med kort a i början; Nässjö stavas med ssj, men 
det skall uttalas med enbart sj-ljud och inte med s + sj-
ljud. I några undantagsfall anföres namn på andra orter än 
städer, t. ex. det ofta felaktigt uttalade Ramlösa (i ramlösa-
vatten) ; det skall uttalas med kort betonat a i första 
stavelsen. 

För att inte ordbilden skall störas och för att ingen skall 
narras att sätta ut aksenttecknet i skriften, sätter ordlistan 
inte aksenten i själva uppslagsordet. Uttalet anges alltid 
inom parentes efter uppslagsordet och med annan stilsort. 
Uttalsbeteckningen kan då utan risk göras helt oberoende 
av hur ordet skall stavas. 

BÖJNINGEN 

Ordlistan har inte plats att ange alla böjningsformer av 
orden; den får nöja sig med att anföra nyckelformerna. 

Vid adjektiven anföres dels obestämd form i neutrum 
singular (ibland också pluralformen, särskilt för stavning-
ens skull) och dels komparativform, där sådan förekom-
mer: glad glatt -are (dvs, gladare), dum -t -rna -mare (dvs. 
dumma dummare), grann grant -are (dvs. grannare) ; 
noblel -elt -la -lare (dvs. nobla, noblare). 
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Vid adjektiv på den betonade ändelsen -id (frigid, gra-
vid, perfid, splendid, stupid osv.) undvikes obestämd neut-
rum singular på -itt (undantag solid: solitt). Likadant vid 
vred, pryd och snöd (det snöda guldet, men inte: snött 
guld) och vid lat och flat (i bet. förlägen m. m.) och några 
andra. Till adjektivet rädd undviker man den neutrala for-
men rätt, eftersom den skulle kollidera med neutrum av 
adjektivet rätt. 

När ingen komparativform anföres, åsyftas därmed att 
ordet inte kompareras genom böjning, t. ex. vid adj. på 
-isk : partisk kompareras: mera partisk, den mest partiske 
(inte partiskare, partiskast). Någon gång framhålles sär-
skilt, att ordet kompareras med orden mera, mest, t. ex. 
van, mera och mest van. 

Vid verben anföres i regel bara imperfektformen; av den 
kan man sluta sig till övriga regelbundna böjningsformer: 
börj la -ade (dvs, börjar, började, börjat) ; böj la -de (dvs. 
böjer, böjde, böjt, böjd). Förekommer avvikelser eller va-
riantformer, anföres det särskilt (lån ja -ar -ade, äv. sup. o. 
perf.part. lånt, t. ex. lånta fjädrar). Så dels alltid vid 
starka verb (gå, sitta, stå osv.) och dels när stavningen sär-
skilt behöver framhållas, t. ex. brännas: bränns (med två 
n), brändes (med ett n) ; klämma: imperativ kläm 
(med ett m). 

Vissa ålderdomliga verbformer har nu strukits ur ord-
listan, t. ex. presensformerna förer, (till)hörer, lärer, närer, 
som helt har fått vika för de korta formerna för, (till)hör, 
lär, när. Ordlistan tar inte med sådana verbformer som 
presens galer, maler, stjäler, tåler (i st. f. gal, mal, stjäl, 
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tål) ; inte heller imperfektum fyllade, skyllade (i st. f. fyllde, 
skyllde) och supinum dratt, tatt, blitt, vatt (i st. f. dragit, 
tagit, blivit, varit). 

Mera uppmärksamhet kräver böjningen av substantiven. 
Vid dem anges bestämd singular och obestämd plural, där 
sådan förekommer (ibland också bestämd plural). 

Vid substantiv på -het, -ing, -ning (som genomgående 
har bestämd singular på -en) anföres böjning endast i un-
dantagsfall, särskilt när ordet har konkretare betydelse och 
mera regelbundet förekommer i plural: -heter, -[n]ingar 
(dumheter, kväljningar). Om andra ord på -het eller 
-[n]ing rent tillfälligt behöver användas i plural, bildas den 
formen på samma sätt: -heter, -[nlingar. Detsamma gäller 
andra avledningar, t. ex. ord på -lek: djuplek med plural 
djuplekar på samma sätt som grovlekar, storlekar. Sådana 
tillfälliga böjningsformer har ansetts så självklara att de 
inte behöver nämnas i ordlistan. 

Vid verbalsubstantiven på -an (predikan osv.) anges 
ingen böjning. De får bestämd singular lika med den obe-
stämda formen (den längsta predikan; ansökan lämnades in 
för sent; förmodan var alldeles riktig). I stället för den 
saknade pluralen använder man i regel motsvarande ord på 
-ning eller -ande: predikningar, ansökningar; strävanden, 
förmodanden, anmodanden (inte anmodningar). 

Vid vissa andra substantiv som saknar plural får man 
välja andra utvägar. Handel saknar plural, och man får ta 
sin tillflykt till pluraler av andra ord, t. ex. bokhandel: bok-
lådor; blomsterhandel: blomsteraffärer eller -butiker; ci-
garrhandel: cigarraffärer eller -butiker (förr föll det sig 
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naturligare att kalla dem cigarrbodar). Eller också övergår 
man från affären till innehavaren och använder pluralfor-
men av bokhandlare, blomsterhandlare osv. 

Vid icke-neutrala sbst. på betonad slutvokal (arme, revy, 
nivå) upptas endast bestämd singular på -n i st. f. den äldre 
formen på -en (armen, revyn, inte armeen, revyen osv.). 
Substantiv på betonat -i och personbeteckningar på -e får 
både -n och -en (industrin eller industrien, hebren eller 
hebreen). Den betonade ändelsen -e markeras med aksent-
tecken (arme, ide), och det bibehålles, när ordet får tillägg 
av böjningsändelser: armen, arméer, iden, ideer, europé, 
europén, europeen, européer. Den ibland på senare tid till-
lämpade metoden att avstå från aksenttecknet i de böjda 
formerna är mindre praktisk. Strykes aksenten i den be-
stämda formen armen, iden, får man formen armen, iden, 
som kan läsas felaktigt med tonvikten på första stavelsen 
och vålla missförstånd. Och över huvud taget är det enklare 
att skriva alla böjningsformerna av ett ord enligt samma 
system, liksom vid sammansättning (arméartilleriet, ide-
association). Däremot skrives avledningarna utan aksent: 
hebré med aksent men hebreisk utan aksent, och likaså 
hebreerbrevet, som är en sammansättning med det gamla 
substantivet en hebreer och inte med pluralformen av 
hebré. 

Personbeteckningar på -bo (stadsbo, jönköpingsbo) får 
bestämd singular på -bon och obestämd plural på. -bor 
(stadsbon, stadsbor osv., inte stadsboen, stadsboar). Den 
bestämda singularformen åboen, stadsboen osv, fanns i ord-
listan 1874 och 1889 men ströks 1900, pluralen stadsboar 
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osv. var med ännu 1923. Den gamla pluralformen -boar tas 
med nu endast i ett par undantagsfall (nabor eller naboar, 
åbe,r eller åboar). 

Det stora flertalet neutrala substantiv som slutar på kon-
sonant har plural lika med singular: ett eller flera pensio-
nat, ett eller flera hotell. I det äldre språkbruket förekom-
mer ofta en sidoform på -er: två pensionater, två hoteller. 
Den formen förordades livligt av språkmän i slutet av 1800-
talet, eftersom den markerar pluralen tydligare. I ordlistan 
togs den regelbundet med vid sidan av plural lika med 
singular: axiomer, distrikter, edikter, pekoraler, plagiater 
och separater, programmer, residenser, standarer, skeletter 
osv. Under de senaste årtiondena har pluralen på -er mer 
och mer kommit ur bruk igen, framför allt hos den yngre 
generationen, och nu tas den inte längre med i ordlistan 
annat än i vissa undantagsfall (t. ex. »inga resonemanger»). 

Bestämd plural anges isht när stavningen behöver påpe-
kas, t. ex. rum: rummen (med två m), eller när det före-
kommer variantformer, t. ex. vid ord av typen fönster: 
fönstren eller fönsterna. 

Substantiv på -are får i bestämd plural -arna (skoma-
kare: skomakarna). Ibland sammanfaller den formen med 
bestämd plural av andra ord. Det gäller sådana ordpar som 
dröm: drömmare (drömmarna), fisk: fiskare (fiskarna), 
mur: murare, svärm: svärmare, vård: vårdare, väv: vävare, 
skotte: skottare osv, och likaså de nu allt vanligare vardag- 
liga avledningarna till substantiv, t. ex. tull: tullare, järn-
väg: järnvägare, spårväg: spårvägare. Sådana tvetydiga 
ordformer är naturligtvis beklagliga. Ser man ordet fis- 
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karna, måste man också se sammanhanget för att kunna 
veta, om det gäller fiskar eller fiskare. Man har försökt 
komma ifrån den olägenheten på flera sätt. En tid försökte 
man använda formen -arne vid personbeteckningarna (f is-
karne) som motsättning till -arna vid fisk osv. Den skillna-
den blev omöjlig att uppehålla i praktiken. En annan utväg 
var att använda den ålderdomliga formen -arena vid orden 
på -are (fiskarena), men inte heller det har haft någon 
framgång; vid vardagliga ord av typen tullare var den 
ålderdomliga formen (tullarena) naturligtvis omöjlig. Lika 
liten framgång har man haft med försöket att använda for-
men -rara vid orden på -are (fiskrarna). 

Ordlistan har allt sedan 1900 bara tagit upp pluralfor-
men -arna vid både fisk och fiskare osv. I talspråk är den 
också den vanliga formen, och några missförstånd vållar 
den i allmänhet inte där. Alldeles utan olägenhet är den i 
alla fall inte, isht i skriftspråk, och framför allt i tidnings-
rubriker, där man inte får hjälp av satssammanhanget. Där 
vållar särskilt ordet fiskarna ibland en viss tvekan. I som-
liga kretsar försöker man därför fortfarande genomföra 
formen fiskarena (till fiskare), och i sådana fall där risk 
för missförstånd verkligen föreligger, kan man inte helt 
frånkänna den formen värde som tillfällig nödfallsutväg. 
Vid stackare tar ordlistan upp den icke ovanliga formen 
stackrarna vid sidan av stackarna. Den bestämda pluralfor-
men källrarna ansluter sig till den obestämda pluralen 
källrar. 

37 



Vid utländska substantiv med utländsk böjning försöker 
ordlistan ge plats åt svensk böjning, när den utländska vål-
lar svårigheter eller kan ge upphov till felaktigheter. 

Den gamla lärda pluralformen på -ata (schemata, kom-
mata) kan numera i allmänhet anses onödig, och ordlistan 
tar bara upp svensk pluralböjning med ändelsen -n (sche-
man, komman) liksom i andra neutrala substantiv som slu-
tar på vokal (rike: riken). Vid det mera fackbetonade tema 
anföres tillsvidare pluralen temata som sidoform till teman. 
Den svenska böjningen ger de fullt naturliga formerna sche-
mana, temana i bestämd plural i stället för de omöjliga 
schematana, tematana. 

Vid vissa neutrala latinska substantiv som slutar på kon-
sonant försöker ordlistan slippa ifrån den utländska böj-
ningen och genomföra plural med samma form som singu-
lar liksom i inhemska ord. 

Vid substantiv på -kon (lexikon, distikon), som ur-
sprungligen har plural på -ka (lexika osv.), är det lätt att 
genomföra den enklare pluralen med samma form som 
singularen : ett eller flera lexikon osv., med bestämd plural 
lexikonen (i st. f. den omöjliga lexikana). 

Vid neutrala substantiv av typen pronomen, specimen 
med plural på -ina (pronomina, specimina) förordas vanlig 
svensk pluralform lika med singularen (ett eller flera pro-
nomen, de olika pronomenen) liksom bestämd singular pro-
nomenet (i st. f. pronominet). Vid icke-neutrala ord går det 
tyvärr inte att göra likadant. Pluralen examina (till exa-
men) kan man inte komma ifrån, hur besvärlig den än är 
med sin ofta felaktiga betoning exami'na. 
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Ord av typen tempus, opus, onus får utan svårighet plu-
ral lika med singular (ett eller flera tempus, opus, onus) i 
stället för de latinska pluralformerna tempora, opera, onera. 
Som kameral term bibehålles likväl pluralen onera. 

Vissa latinska substantiv på -um (plenum, datum, faktum, 
visum osv.) har latinsk plural på -a (plena, fakta, data, 
visa). Den böjningen har medfört åtskilliga obehag. Dels 
har man missförstått pluralformen och använt den som 
singular (kvällsplenat, ett data, datat, ett fakta, faktat), 
och dels har man försökt bilda bestämd plural med tillägg 
av den svenska slutartikeln -na (datana, faktana).' Ord-
listan föreslår som tillåten sidoform plural lika med singu-
lar liksom i en mängd andra neutrala ord: ett eller flera 
datum (i almanackan), ett eller flera visum; bestämd plu-
ral: de olika datumen i almanackan, de nya visumen, de 
olika pensumen, plenumen, serumen, kvantumen. Har or-
den kvar en lärd prägel, håller man gärna fast vid den 
latinska pluralen; sådana ord som skriptum och petitum 
får behålla pluralen skripta och petita. Ord av annan bild-
ningstyp, såsom korum, tedeum och postskriptum, får na-
turligtvis plural lika med singular: ett eller flera korum, 
tedeum, postskriptum, de båda korumen, tedeumen, post-
skriptumen; jfr ett plurale tantum : flera pluralia tantum 
(inte: tanta). 

Den felaktiga pluralformen vira (till virus) tas inte med; 

I Pluralformen visa är besvärlig också därför att det ordet har flera 
andra betydelser, som gör det svårt att omedelbart förstå innebörden 
i sådana uttryck som den mycket vanliga tidningsrubriken: väg-
rades visa. 
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ordet skulle på latin ha hetat virus i pluralis, och den svens-
ka böjningen är: ett virus, viruset, flera virus, de olika 
virusen. 

En del substantiv på -um (centrum, spektrum) får be-
stämd singular centrumet osv, vid sidan av den äldre for-
men centret, spektret. Namn på kemiska grundämnen på 
-juni (barium, helium, kalium, litium) får bestämd form 
dels på -jet och dels på -iumet (bariet eller bariumet). 

Den engelska pluralen på -s (jumpers, bestsellers) har 
vållat mycket trassel. Eftersom den inte följer normala 
svenska böjningsvanor, har man uppfattat s-formen som 
singular och sedan lagt till svenska böjningsändelser: en 
jumpers, den nya jumpersen, flera jumpersar, jumpersarna. 
Därför är det en fördel, om man kan göra sig oberoende av 
pluralformerna på -s. I de flesta fallen kan man bilda plural 
på svenskt sätt med -ar eller -er (jeepar, cocktailar, scarfar ; 
overaller, kulier). Till de engelska orden som slutar på -er 
i singular (jumper osv.) kan man bilda plural på -rar (jum-
per: jumprar; pullover: pullovrar; gangster: gangstrar) 
eller också plural lika med singular (en eller flera partner, 
årets båda bestseller). Ordlistan försöker genomföra sådan 
svensk böjning. 

Besvärlig är framför allt den bestämda pluralen på -sen 
(jumpersen, gangstersen, overallsen) ; den uppfattas som 
bestämd singular och ger ökat stöd åt singularformerna 
med -s. Där förordar ordlistan alltid den svenska böjningen 
(jumprarna, gangstrarna, partnerna, overallerna, kulierna, 
dollarna, inte dollarsen osv.). De neutrala substantiven som 
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slutar på vokal vållar egentligen inga svårigheter; de bildar 
fullt naturligt plural med ändelsen -n (foto: foton, fotona; 
cocktailparty: -partyn, -partyna). 

Den engelska pluraländelsen -s har också felaktigt trängt 
in bland ord av annat ursprung. Det klassiska exemplet är 
det italienska putto, där pluralformen putti har uppfattats 
som singular och fått en ny plural på -s (puttis), varefter 
också formen puttis har uppfattats som singular och fått 
svensk pluraländelse: puttisar. Ordlistan anför bara singu-
lar putto, putton och plural putti, puttina. Ett nyinkommet 
ord för populära visor och melodier är det tyska schlager 
(slagnummer). Det har anslutits till engelska eller ameri-
kanska ord och fått plural på -s (flera schlagers, de olika 
schlagersen). Ordlistan tar naturligtvis inte upp den for-
men utan föreslår plural lika med singular liksom i tyskan 
(en eller flera schlager, schlagerna) eller svensk plural på 
-rar (schlagrar, liksom svåger: svågrar). 

Ett ord med besvärlig böjning är kanon (om rättesnöre 
eller om sånger av typen »Bror Bellman, Bror Hallman och 
Bror Kexell»). Ordet har tonvikten på första stavelsen, 
men så snart man lägger till en böjningsändelse (kanonen, 
kanoner), frestas man att flytta tonvikten till andra stavel-
sen, och då sammanfaller ordet med det andra ordet kano'n 
(skjutvapnet). Vanligen får ordet bestämd singular lika 
med den obestämda formen (den nya kanon). I plural före-
kommer ordet kanske inte så ofta, men en pluralform be-
hövs i alla fall. Ibland har man tagit sin tillflykt till den 
engelska ändelsen -s (kanons) ; den formen tas inte med i 
ordlistan. För att slippa den kan man använda plural lika 
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med singular (en eller flera kanon), fastän ordet inte är 
neutrum. Regelrättare vore pluraländelsen -er: kanoner 
(med tonvikten på första stavelsen), men när man ser den 
formen i skrift, läser man den nog som kano'ner (med ton-
vikten på o), och då blir formen omöjlig. I praktiken före-
drar man nog att ersätta pluralen med sammansättningen 
kanonsånger, när ordet har den betydelsen. 

Vid icke-neutrala sbst. som slutar på obetonat -o har man 
i allmänhet tagit sin tillflykt till pluralböjning med -s. 
För att slippa ifrån den försöker ordlistan genomföra böj-
ning med svenska ändelser, särskilt -er (dingoer, flamingo-
er, haloer, igloer, mungoer m. fl.), men ändå hellre med 
ändelsen -r: dynamor, expor, gigolor, pickolor, silor, stu-
dior, trior osv. Ibland föredrar man pluralformen av något 
annat närstående ord; till singularen bio använder man 
pluralen biografer; som plural till halo använder åtminstone 
icke-fackmän troligen halofenomen hellre än haloer, och 
man säger nog radioapparater hellre än radior. 

Det är möjligt att en del av de föreslagna svenska böj-
ningsformerna kommer att tas emot med svala känslor, men 
jag tror att syftet är så behjärtansvärt att försöket bör 
göras. Ordlistan har skyldighet att söka befria oss från 
krångligheterna och så långt som möjligt göra språket lät-
tare och enklare och varför inte — mera svenskt. Och det 
är inte omöjligt att försöket också kommer att lyckas. 

En sak av principiell betydelse är behandlingen av tal-
språkets vardagliga böjningsformer. Talspråkets ordformer 
har i vissa stilarter trängt in i skriften så mycket, att de 
kräver större plats i ordlistan. 
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Substantiven dag och stad får i talspråket nästan regel-
bundet de kortare formerna dan och stan, och i många ut-
tryck verkar de gamla skriftspråksformerna dagen och sta-
den snarast krystade (det heter: gå och se på stan, inte på 
staden). Dan och stan har länge förekommit i skrift, men 
till en början vanligen försedda med en apostrof: da'n. Nu 
känns de så normala, att de tas med i ordlistan som vardag-
liga biformer, och då utan apostrof. På samma sätt tas 
pluralen dar upp vid sidan av dagar. 

Bland pronomenen har en del vardagliga sidoformer 
tagits med. Visserligen har — tillsvidare — inte den korta 
formen nån fått komma med vid sidan av någon. Men där-
emot har den korta och vardagligare formen godtagits i 
sammansättningarna nåndera, nånsin, nånstans och nånting 
vid sidan av någondera, någonsin osv. Vid det pronominella 
adjektivet sådan medges också den vardagliga formen sån. 

Och så är det pluralformen dom. Det kanske verkar lite 
utmanande att sätta in den formen i ordlistan just nu när 
den upprör sinnena lite varstans, åtminstone bland sydsvens-
kar. Men jag tror att man bör göra det just för att bringa 
reda i diskussionen. När vi skriver dem, då säger vi dom 
(jag träffade dom) ; det gör de flesta här i landet i vardag-
ligt tal. I sådana fall, dvs, som objekt, där har formen dom 
kunnat tas med som vardaglig sidoform i ordlistan. Men 
när vi skriver de (de bor här, de flesta människorna), alltså 
som subjekt och som bestämd artikel, då säger visserligen 
också många människor dom (dom bor här, dom flesta 
osv.), men där är dom i st. f. de (eller di) omtvistat och 
stötande för många, och där tas formen dom inte med i ord- 
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listan. — Nu måste man nog erkänna att ordet dom är oer-
hört smittosamt, och för egen del tror jag att dom med 
tiden kommer att tränga undan både de och dem, hur man 
än försöker spjärna emot. Men det blir en sak för våra 
barnbarn. 

En särskild grupp är mej, dej, sej vid sidan av mig, dig, 
sig. Eftersom mej, dej, sej praktiskt taget är de enda som 
förekommer i naturligt talspråk, så har de blivit allt van-
ligare i vardagligt skriftspråk, och det finns tillräckliga skäl 
att ta med dem i ordlistan. Detsamma gäller för verbfor-
men säja (med j) vid sidan av säga, och den tas med som 
vardaglig sidoform: säja, säjer. Däremot tar ordlistan inte 
upp den dialektala infinitiven säj (»jag kan inte säj hur 
det är»). 

Vid sidan av imperfektformen sade tar ordlistan upp den 
vardagliga formen sa (men däremot än så länge inte formen 
la vid sidan av lade). Vid verbet skola tas med både infiniti-
ven ska och presens jag ska och vi ska. 

Ser man på den långa raden av vardagliga ord och 
böjningsformer som tas med i den nya ordlistan, så får 
man nog erkänna att Akademien har visat prov på en akt-
ningsvärd fördomsfrihet. Den har erkänt det berättigade i 
att talspråkets enkla och bekväma ordformer får plats i 
skriften i vardagligt sammanhang. Här är en märkbar för-
ändring i inställningen sedan förra ordlistan för 30 år sen. 
Man kunde förstås tänka sig ändå flera förenklingar. Na-
turligtvis har Akademien inte gått med på allt. Men man 
skall vara tacksam för det som har fått komma med. 
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Böjningen anges vid de enkla orden och upprepas inte 
vid sammansättningarna. Avvikelser anföres naturligtvis. 
Böjningsformer, som saknas vid det enkla ordet men som 
förekommer vid sammansättningarna, anföres där. Många 
abstrakta substantiv förekommer bara i singular, men deras 
motsatser (t. ex. sammansättningar med o-) får ofta en 
konkretare betydelse med många nyanser, som motiverar 
pluralformer. Man talar bara om en lycka, men om många 
olyckor, en anständighet, men många oanständigheter, 
ovederhäftigheter osv. 

Vissa enkla adjektiv kompareras inte genom böjning, 
medan komparation förekommer vid sammansättningarna, 
t. ex. värd (utan komp.) : fruktansvärd, älskvärd, tänkvärd 
osv. (-are), daglig (utan komp.) : alldaglig (-are). Intran-
sitiva verb saknar i många fall perf. particip. Om samman-
sättning ger ett transitivt verb, anges participformerna där, 
utan att böjningen i övrigt upprepas, t. ex. stå (med böj-
ning men utan particip) : utstå (pref. part. -stånden osv.; 
utståndna straff), avstå och tillstå (perf. part. -stådd osv.; 
avstådda förmåner, tillstådda brott). 

Vardagliga böjningsformer vid de enkla orden saknas 
ibland vid sammansättningarna: dag kan heta dan och dar, 
men ett sådant högtidligt ord som herredag får inte böj-
ningsformerna herredan och herredar ; det blir herredagen 
och herredagar. Riksdag kan visserligen heta riksdan men 
inte i plural riksdar, liksom fredag kan heta fredan men 
inte i plural fredar. Det blir alltid riksdagar och fredagar. 
I sydligaste Sverige går man en annan väg. I stället för 
fredagarna säger de »om fredorna». Förklaringen är ju 
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mycket enkel: man skriver fredag, men man säger freda; 
det blir alltså ett substantiv som slutar på -a, och dem böjer 
man regelbundet: en låda, två lådor; och så gör man lika-
dant med: en freda, två fredor. Men det är inte med i 
ordlistan. 

FRASER OCH KONSTRUKTIONER 

Fraser och konstruktioner har ordlistan i allmänhet inte 
plats till, men en del vanliga språkfel varnar den för. 

Vid adjektivet bildlig påpekas, att det heter »bildligt 
talat» och inte bildlikt, eftersom ett ord i en bildlig bety-
delse inte är »likt en bild» utan verkligen ä r en bild. 

Vid substantivet grad anföres uttr. »i hög (högre, högs-
ta) grad» för att motverka det vanliga men felaktiga »i 
stor (större, största) grad» och »i mer eller mindre grad». 

Vid tredjedel lämnas två exempel: »två tredjedelars ma-
joritet», men »två tredjedels procent». Det icke ovanliga 
men felaktiga uttrycket, att ett beslut kräver »två tredje-
dels majoritet», skulle åsyfta två tredjedelar av majoriteten 
(liksom »två tredjedels procent» är två tredjedelar av en 
procent), medan »två tredjedelars majoritet» betecknar en 
majoritet som består av två tredjedelar av alla de röstande. 

Verbet minnas översättes med »komma ihåg», medan det 
däremot varnas för den felaktiga användningen av ordet i 
den passiva betydelsen »ihågkommas», som ofta förekom-
mer i minnestal (»han skall länge minnas» i st. f. »han skall 
länge leva i vårt minne» 1. dyl.). 

Den olika användningen av fast och löst sammansatta 
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verb påpekas, där det finns särskild anledning, t. ex. upp-
löst sammansättning, när ordet har sin egentliga betydelse, 
men fast sammansättning, när ordet har bildlig betydelse: 
ställa fram en stol, men framställa en fråga; uppdraga 
åt ngn att göra ngt, men dra(ga) upp klockan, uppföra 
(ej föra upp) ett skådespel. Likaså anges olikheterna i böj-
ningen av vissa verb vid olika betydelse: man sluter ögonen 
och man sluter fred, men man slutar arbetet och man slutar 
en sammankomst, man sluter till ngt men man slutar upp 
med ngt. 

Skillnaden påpekas mellan jämnt (med mn) i »nätt 
och jämnt» och jämt (med enbart m) i »jämt och samt». 
Redan i upplagan 1900 redogjordes utförligt för skillnaden 
mellan jämn- och järn- i sammansättningar: järn- vid jäm-
förelse mellan olika föremål (bräderna äro jämbreda med 
varandra), men jämn- vid likformighet hos ett och samma 
föremål (brädet är jämnbrett utefter hela sin längd). Syste-
met är fint utfunderat, men vid den praktiska tillämp-
ningen kräver det kanske mera omsorg än vad folk i all-
mänhet har lust att ägna åt saken. Ordlistan nöjer sig 
också med att ange, när man »föredrager» den ena formen 
eller den andra. I den nya upplagan tillägges emellertid, att 
formen Pim- (utan n) undvikes, när senare leden börjar 
med vokal eller h eller m; det heter jämnårig, i jämnhöjd 
med, jämnmulen osv. 

Ordlistan anger skillnaden mellan vare sig . . eller och 
varken . . eller och mellan olika nyanser i böjningsfor-
merna av pronomenet den, bland annat mellan subjekts-
formen »de som» och objektsformen »dem som» (för att 
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motarbeta felaktiga uttryck av typen »dit räknar jag alla 
de som» osv. i st. f. det korrekta »dem som»). 

Vid en del ord, som nästan endast förekommer i vissa 
uttryck, anges den vanliga frasen, t. ex. dö för rnördarhand, 
i °trängt mål, med oförrättat ärende, åsyna vittne, få skrat-
tarna på sin sida. Det är just de uttrycken som är anled-
ningen till att orden över huvud taget har kommit med. 

Vid jämna tiotal och vid dussin och tjog anföres ut-
trycket »ett tiotal», »ett tjogtal» osv. (som särskilt använ-
des för att ange ett ungefärligt antal), medan däremot så-
dana uttryck som »ett trettontal», »ett femtontal», »ett 
tjugofemtal» avsiktligt förbigås. 

I allmänhet får ordlistan nöja sig med att helt enkelt 
utesluta de felaktiga ordbildningarna utan närmare förkla-
ring. Den tar med sådana ord som (o)myndighetsförkla-
ring och (in)kompetensförklaring, men den tar inte med 
verben (o)myndighetsförklara och (in) kompetensförklara, 
eftersom det bör heta (o)myndigförklara och (in)kompe-
tentförklara: man kan utfärda en förklaring om ngns 
(o)myndighet eller (in)kompetens, men man förklarar ngn 
(o)myndig eller (in)kompetent till en befattning. Till de 
verben kan naturligtvis också användas substantiven 
(o) myndigförklaring, (in)kompetentförklaring lika väl 
som (o)myndighetsförklaring osv. 

En stor del av ordlistans ordförråd är främmande ord, 
och deras antal har ökats under de senare åren. Ordlistan 
tar med dem, men den försöker också lämna översättning 
till dem, där svenska utbytesord är gängse i naturligt 
svenskt språk. Avsikten är dels att ge besked om de främ- 

48 



mande ordens innebörd, dels — och inte minst — att ge 
en antydan om hur de lämpligen bör kunna ersättas med 
svenska ord'. Däremot avstår ordlistan från att fabricera 
nya utbytesord. 

Ibland översättes också svenska ord. Det gäller ord som 
är ålderdomliga eller av någon annan orsak mindre kända, 
t. ex. hugna (glädja), sota för ngt ( = umgälla), snedig 
(slug), tepig (fjantig), tacknämlig (tackvärd, önskvärd), 
övermage (omyndig person), eho och evad (vem [vad] 
helst som). Vid de båda adjektiven huld och skyld förklaras 
det ofta feltolkade uttrycket »utan huld och skyld», dvs. 
utan någon som är honom huld (vänligt sinnad) eller be-
släktad (närskyld), alltså: utan vän och frände. Men det 
gäller också andra ord, där en varning för felaktig använd-
ning kan anses behövlig. Så t. ex. vid ospard. Ett vanligt 
fel är uttrycket »han lämnade ingen möda ospard», 
när man tvärtom menar: »han hade a 11 möda ospard», 
dvs, han sparade ingen möda. Av samma anledning över-
sättes oskärad (befläckad, vanhelgad), eftersom det ofta 
användes felaktigt i den rakt motsatta betydelsen. Vid ord-
par som lätt förväxlas anges betydelsen för de olika orden, 
t. ex. omständlighet (mångordighet, utförlighet) och om-
ständighet (förhållande; under inga omständigheter) ; 
uppfodra (uppfodra på väv) men uppfordra (dels transpor-
tera upp och dels uppmana), uppfordran (uppmaning) men 
uppfordring (upptransportering). 

1  På samma sätt ger ordlistan anvisning om att det allt annat än 
tilltalande ordet byggnation lämpligen bör ersättas med bygge (hus-
bygge o. d.) eller byggenskap. 
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HOPSKRIVNING OCH SÄRSKRIVNING 

Stående prepositionsuttryck med obetonad preposition, 
sådana som i dag, till freds, efter hand, har ordlistan hittills 
skrivit i två ord. Det för med sig vissa fördelar; det blir 
tydligare. Det har varit lättare att skilja mellan preposi-
tionsuttrycket efter hand och substantivet efterhand (med 
tonvikten på första stavelsen), över huvud och substantivet 
överhuvud, få till stånd och få tillstånd ( = tillåtelse). Men 
folk tycks inte sätta värde på den fördelen. Hopskrivning 
i et t ord har blivit allt vanligare, och i allmänhet vållar 
den nog inga missförstånd. Hopskrivningen godkännes 
också vid beräkning av telegramporto. Den nya ordlistan 
tar upp både hopskrivning och särskrivning, men den håller 
fortfarande fast vid — och säger också ifrån -- att sådana 
uttryck »särskrives helst». 

Vacklan råder också vid skrivningen av sammansätt-
ningar, där förleden är ett två- eller flerledat uttryck, t. ex. 
Röda korset, svarta börsen, folkets hus, mest gynnad 
nation. Sjuksköterskor vid Röda korset heter rödakors-
systrar. Ett sådant ord kan skrivas på flera olika sätt. Hit-
tills har man vanligen skrivit det som två ord: röda 
korssystrar, svarta börshajar, runda bordskonferenser, 
första majblomman, folkets husvaktmästare, resp. i tre ord: 
mest gynnad nationsklausul. Detta är ju den sämsta av de 
tänkbara lösningarna. Det enklaste är att skriva alltihop 
i ett enda ord enligt den vanliga regeln i treledade samman-
sättningar. Den som skriver »ur stånd» i två ord, skriver 
alltid urståndsätta i ett ord; »varannan dag» i två ord men 
varannandagsfrossa i ett. På samma sätt är det naturligast 
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att skriva rödakorssystrar, svartabörsaffärer, rundabords-
konferenser osv. i ett ord. Eller också kan man välja en 
annan utväg. Man vinner tillräcklig tydlighet, om man 
skriver det första ordet för sig, men sätter bindestreck mel-
lan det andra ordet och efterleden i sammansättningen; allt-
så: röda kors-systrar, folkets hus-vaktmästare, första 
maj-blomman. Särskilt vid så långa ord som mestgynnad-
nationsklausul är det mera tilltalande att skriva det som 
skilda ord med bindestreck mellan de båda sista: mest gyn-
nad nations-klausul. Likaså vid mera tillfälliga bildningar, 
såsom skynda långsamt-politik, och vid sammansättningar 
med vissa utländska uttryck, t. ex. å la carte-matsedel och 
table d'höte-matsedel. 

Tvekan råder också, när förleden är ett uttryck av två 
ord som är förenade med »och». Den hittills vanliga skriv-
ningen är »sol och vårman» eller den direkt felaktiga skriv-
ningen med bindestreck efter »sol»: sol- och vårman. Där 
föreligger förväxling med sammansättningar av en helt 
annan typ, uttryck som egentligen består av två samman-
sättningar med gemensam efterled, där man nöjer sig med 
att sätta ut efterleden i det sista ordet: sön- och helgdagar 
(= söndagar och helgdagar). Där ersättes efterleden i det 
första ordet med ett bindestreck. Men den metoden kan 
inte användas i ett sådant ord som solochvårman, som i så 
fall skulle betyda »solman och vårman». Den enklaste me-
toden är att skriva antingen alltsamman i ett ord: 
solochvårman eller, om man föredrar det, de första orden 
var för sig och bindestreck framför efterleden: sol och 
vår-man. 
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Avledningar av de flerledade uttrycken skrives i regel 
ihop som e t t ord: rödakorsare, svartabörsare. Avledning 
av uttryck med »och» kan antingen skrivas ihop: solochvåra 
(ngn), solochvårare; eller också med bindestreck mellan 
alla orden sol-och-våra, sol-och-vårare. 

Bindestreck användes mellan förled och efterled i sam-
mansättningar med enskilda bokstäver, t. ex. a-ljud, 
A-barn, ng-ljud, tungspets-r, skorr-r, tbc-patient; likaså i 
sammansättningar av typen SOS-signal oh i avledningar 
av typen KFUM-are och verbet x-a, x-ade. Ordlistan för-
ordar också bindestreck (i st. f. apostrof eller kolon) fram-
för ändelsen i bokstavsnamnens böjningsformer, t. ex. a-t, 
a-et, a-n, a-na; abc-t, ab-na osv. Sammansättningar med 
siffror avdelas med bindestreck, t. ex. 1800-talet, 1700- och 
1800-talen. 

FÖRKORTNING 

Vid förkortning tillämpar ordlistan den gamla regeln: 
med punkt vid avbrytning (förf., m. fl., i st. f., sms., ss.) 
men utan punkt vid sammandragning där ordets slutbok-
stav är utskriven (dr, ngn, nr, ssg, trpt). Punkten uteläm-
nas vid måttbeteckningar (kg, m, m2, cm, dm, g) och 
enligt Skolöverstyrelsens regler även i vissa andra fall (kr, 
min, sek, duss). Ordlistan har redan förut hopskrivit 
förkortningarna dvs, och osv. (i stället för d.v.s. och o.s.v.). 
Nu hopskrives också isht (i stället för i sht). Här är man 
säkert inne på rätt väg, och här kan medförde! göras mera. 
Punkten bör utan olägenhet kunna slopas och hopskriv- 

52 



ning genomföras i sådana fall, där förkortningen inte kolli-
derar med verkliga ord och alltså inte kan vålla missför-
stånd. Kan man skriva ihop d.v.s. och o.s.v. till dvs, och 
osv., så bör man också utan olägenhet kunna skriva ihop 
f.v.b., m.fl. och i st.f. till fvb., mfl. och istf. — med eller 
utan punkt. Helst utan. Den gamla undantagslösa regeln 
om punkt vid alla avbrytningar var mycket elegant genom 
sin pedagogiska enkelhet. Men när regeln skulle tillämpas, 
hade punkten i många fall inte någon annan uppgift än att 
— tillämpa regeln. För tydligheten behövdes den i varje 
fall inte i sådana förkortningar som etc, fm, motsv, osv, 
resp, tel, åtm och många andra. Nu är regeln inte längre 
undantagslös. Vid måttbeteckningar och andra liknande 
ord har punkten strukits, och i militärt språkbruk är den 
konsekvent borttagen. En grundlig och fördomsfri revi-
dering av hela vårt förkortningssystem skulle säkert kunna 
förenkla åtskilligt, men ordlistan har tillsvidare i det stora 
hela avstått från att bryta med gängse sed. 

STOR BEGYNNELSEBOKSTAV 

Anvisningarna om stor begynnelsebokstav ströks av ut-
rymmesskäl ur förordet. De överensstämde till stor del med 
vad Nämnden för svensk språkvård rekommenderar i sina 
»Skrivregler». Men ordlistan är och har alltid varit spar-
sam med stor begynnelsebokstav, även i sammansättningar 
med namn, t.ex. bellmanssångare, ramlösavatten, porla-
vatten, göteborgsvits, uppsalastudent, och i avledningar av 
namn, t.ex. stockholmare, luthersk. 
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I namn på olika slags institutioner, på gator o.d. och i 
adressatens titel i skrivelser osv, användes naturligtvis 
stor bokstav, och likaså i mera tillfälliga sammansättningar 
eller avledningar av personnamn, t.ex. ett Geijercitat, en 
Karlfeldtsdikt, en Zornetsning; den Lutherska vältalighe-
ten (men med liten bokstav: den lutherska läran, en salo-
monisk dom, den platonska filosofien). 

STAVNINGEN 

Stavningen har alltid ansetts som det viktigaste i ord-
listan. I det stora hela bibehålles stavningen från åttonde 
upplagan, men en del ändringar har likväl genomförts. 

Förra upplagans djärvaste försvenskningar av utländska 
ord har inte godtagits av språkbruket, och den nya upp-
lagan har i några fall återgått till utländsk stavning och av-
stått från sådana stavningsformer som buke (bouquet), 
burgeoasi (bourgeoisie), deshabilje (deshabille), kordelogi 
(corps-de-logi), scherry och faschonabel (sherry och 
fashionabel), tabeldåt (table d'höte). 

I åttonde upplagan infördes den officiella nystavningen 
av v- och t-ljuden, dock med den reservationen att Akade-
mien för egen del föredrog den alternativa stavningen med 
dt i ord med d i stammen: god, godt. Nu har sidofor-
merna med dt strukits, och ordlistan följer helt den offici-
ella stavningen av t-ljudet. 

Stavningen av namnet Sverige är ett gammalt tvisteäm-
ne. I äldre tid förekommer både Sverige och Sverge, men 
det vanliga är Sverige. Mot slutet av 1800-talet försökte 
en del språkmän genomföra formen utan i. Tegnér hörde 
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till förespråkarna för den formen; han använde den själv, 
och han ville föra in den i ordlistan 1889. Det gick inte 
Akademien med på. I ordlistan togs över huvud inte med 
några namn som uppslagsord. Men redan i första upplagan 
1874 hade Rydqvist och Dahlgren i alla fall fått med ordet 
Sverige. Det var vid verbet framföda. Där satte de in fra-
sen »Sverige har framfödt store män», och där skrevs ordet 
med i. Det bibehölls i upplagan 1889. Men i upplagan 1900 
ändrade Tegnér det i all stillhet och skrev: »Sverge har 
framfödt . . stora män», och där skrev han Sverge utan i. 
Någon opposition väckte det inte, av det enkla skälet att 
knappast någon människa lade märke till det, eftersom 
ingen tänkte på att söka ordet Sverge under verbet fram-
föda. 

I ordlistan 1923 infördes namnet Sverige och hamnen 
på svenska landskap på sin alfabetiska plats, och situationen 
blev ömtålig. Att påbjuda den förra upplagans form (utan 
i) hade varit alltför verklighetsfrämmande. Tegnér och 
Adolf Noreen höll visserligen fast vid den formen, 'men till 
slut gick de med på att därjämte ta upp Sverige (med i) 
som sidoform. Längre ville de inte gå. Frasen under fram-
föda ströks. Den hade tjänat ut. 

Naturligtvis är det orimligt att ha två olika stavningar 
i namnet på fosterlandet, och i den nya ordlistan står nu 
endast formen Sverige (med i). Man må ha vilken 
mening man vill om vilken form som är önskvärd; formen 
med i är för närvarande den enda som har utsikt att bli 
godtagen. 

Ordlistan strävar nu att om möjligt göra stavningen lite 
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lättare och att ta hänsyn till vad som kännes natur-
ligast. 

En säker kuggfråga är sedan gammalt stavningen av 
ordet okvädinsord. Det skall skrivas -i n s-. Men för varje 
oinvigd är formen med -i n g s- den enda naturliga. Ordet 
uttalas av de allra flesta som okvädingsord, och förleden 
uppfattas som ett verbalsubstantiv på -ing (liksom förma-
ningsord till förmaning). Visserligen finns inte något 
»okväding» ; det skulle nu ha hetat okvädning, men det 
tänker man inte på. Man säger okvädingsord, och det är 
alla skäl att också tillåta stavningen med -ing- vid sidan av 
den gamla formen med bara -in-. 

Ett ord, som har väckt åtskilligt missnöje, är karakteris-
tisk (och karakterisera). Ordlistan har hittills skrivit ka-
raktär med ä men karakteristisk med e. Principiellt är det 
riktigt. Förhållandet mellan de båda orden är detsamma 
som i ministär: ministeriell, misär: miserabel osv. Men nu-
mera uttalas karakterisera och karakteristisk oftast med ä-
ljud, och orden hålles samman så starkt med karaktär, att 
stavningen med ä känns som den enda naturliga i hela ord-
gruppen. Ordlistan tar nu upp formerna med ä, tillsvidare 
som sidoformer till stavningen med e. 

Ett liknande fall är reflexion och annexion. De skrives 
efter den latinska formen med -xi- (refle x i on) liksom 
latinets reflexio. Men här påverkas man av andra associa-
tioner: reflexion (i bet. eftertanke) sätter man inte i sam-
band med reflex eller reflexiv, utan man ansluter det till 
verbet reflektera. Och annexion ansluter man inte till annex 
utan till annektera. Vid andra verb på -ktera, infektera, in- 
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spektera osv., har vi substantiven infektion och inspektion, 
stavade med -k tion liksom direktion, vivisektion, kollek-
tion osv. Då blir det naturligast att behandla allihop på 
samma sätt och att alltså skriva annektion och reflektion 
med -k tion liksom inspektion och infektion. 

Farmaceutisk skrives nu av apotekarna och i statskalen-
dem med -ev- i st. f. -eu-, och den försvenskade stavningen 
tas upp som likaberättigad sidoform i ordlistan. Det har 
tillsvidare inte dragit med sig genomgående stavning med 
v i eufemism, eunuck, pseudonym osv. Det får bli en se-
nare fråga. Tautologi har fått sidoformen tavtologi. 

Omnibus har också vållat trassel. Omnibus är latin (= 
för alla, alltså ett åkdon för alla). Det skrives naturligtvis 
med ett s på slutet, liksom rebus, och den som kan latin 
ryser inför en form med två s. Men allmänheten har ingen 
tanke på var ordet kommer ifrån, och när de ser orden 
omnibusen och omnibusar med ett s, så läser de dem med 
långt u: omnibiisen och omnib—usar. Och det är just för att 
slippa ifrån det uttalet som man vill stava ordet med två s. 

I ett av nytrycken av ordlistans förra upplaga försökte 
man skriva omnibus med ett s, men bestämda formen omni-
bussen med två, och likaså pluralen omnibussar med två s. 
Det var en farlig väg att slå in på; det slår sönder hela 
systemet. Vi tillämpar den metoden vid ord som slutar 
på m och (i vissa fall) på n efter kort vokal i betonad sta-
velse: en kam med ett m, men kammen och kammar med 
två m; en vän med ett n, men vännen och vänner med två 
n. Skulle vi nu göra likadant vid ord som slutar på -s i 
obetonad stavelse, så droge det med sig vidlyftiga konse- 
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kvenser ; det gäller ju inte bara omnibus utan en hel mängd 
andra ord också: rebus, fiffikus, antabus, ischias, berberis 
osv. 

Den enda lösningen tillsvidare är att man behåller omni-
bus och omnibusar med ett s liksom rebus och rebusar, 
men att man därjämte godkänner stavningen med två s i 
både omnibuss och omnibussar, i anslutning till det korta 
ordet buss och dess sammansättningar rälsbuss, landsvägs-
buss osv. 

Nu tror jag inte att det spelar så stor roll, om man stavar 
omnibus med ett s eller med två s. Jag tror inte att ordet 
blir så långlivat. Det korta ordet cykel trängde ut det äldre 
bicykel (eller »bajcykel») ; det långa ordet automobil håller 
på att trängas undan av den kortare formen bil, och all-
ting tyder på att ordet omnibus snart nog också kommer 
att trängas undan av den kortare formen buss. 

Vid det enkla buss har man kommit ifrån risken• för 
uttalet med långt u och förväxling med busen och busar. 
Men risken kommer igen, när ordet bildar sammansätt-
ningar med ord som börjar med s, t.ex. -station eller 
-strejk. Vi följer den regeln, att när förleden i en samman-
sättning slutar med två likadana konsonanter, t.ex. ordet 
till med två 1, och så efterleden börjar med samma kon-
sonant, t.ex. 1 å t a, alltså till-låta, då skriver vi inte tre 1 
(tilllåta), utan vi nöjer oss med att skriva tillåta med två I. 
Det går i allmänhet bra. Men i vissa fall kan det vålla miss-
förstånd. Om vi har ett sådant ord som glass och så 
skall göra en sammansättning, t.ex. med s k å 1, då skulle 
man skriva glasskål med bara två s. Men när man skall läsa 
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det, kan man inte se, om det är frågan om en glass-skål 
eller en glas-skål. Skall man då lyda reglerna? Nej, tyd-
ligheten är viktigare än reglerna. När man delar av ordet på 
två rader, skriver man glass med två s och bindestreck på 
ena raden och så skål på den andra. Där blir inget missför-
stånd. Om man nu skall skriva hela ordet glass-skål på sam-
ma rad, så bör man inte vara rädd för att göra likadant och 
skriva glass med två s och så bindestreck före efterleden 
-skål. Så kan ingen läsa fel. Likadant vid sammansätt-
ningar med b u s s. Skriver vi busstation och busstrejk 
med bara två s, så riskerar vi att folk läser det som bus-
station och bus-strejk. Då är det bättre att skriva b u s s-
(med bindestreck) och så station, även om hela ordet skall 
skrivas på samma rad. Så bör man göra, så snart hopskriv-
ningen vållar missförstånd. Det viktigaste är att vi skriver 
så att folk begriper vad vi menar. 

Men vi har fler ömtåliga ord. I tyska lånord har vi i 
regel skrivit enkelt v som motsvarighet till det tyska dubb-
la w : volfram, vinthund, vits. På senare åren har vi fått 
in ett nytt tyskt ord: wellpapp, av tyska Welle, som betyder 
våg, bölja; alltså vågig eller veckad papp. Men eftersom vi 
är vana vid att de nya utländska varunamnen är engelska 
eller amerikanska, har vi missförstått det tyska dubbla w; 
vi har trott att ordet var engelska, och så har vi sagt »oäll-
papp», antagligen i tro att det skulle betyda »välgjord papp» 
eller nånting i den vägen. På allra sista tiden har också en 
fabrikant annonserat om förpackning med wellpapp och 
sagt att »wellförpackat är välförpackat». Har folk inte tol-
kat ordet fel förut, så var det väl meningen att de skulle 
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göra det nu. — För att försöka rätta till det har ordlistan 
nu tagit upp ve//papp med enkelt v. Naturligtvis har den 
måst ta upp stavningen med dubbelt w också, men om man 
kunde få folk att övergå till enkelt v, så komme man ifrån 
det felaktiga uttalet och den felaktiga tolkningen också. En 
annan utväg vore ju att säga vågpapp, men det är nog för 
sent nu; det utländska ordet har vuxit sig fast. 

Det är mycket värdefullt, att stavningen är sådan att det 
blir lätt att skriva rätt. Men det är ändå värdefullare, att 
stavningen är sådan att det skrivna blir lätt att läsa rätt 
och uppfatta rätt. 

Vid några ord är den hittillsvarande stavningen sådan 
att den vållar besvär och missförstånd. vid läsningen. Ett 
sådant är ordet maner (framställningssätt) ; det läser man 
lätt som ma'ner (han har kvar sina gamla ma'ner), efter-
som det ordet också finns; därför inför ordlistan nu formen 
med aksent på e-et: maner. Vid andra liknande ord, sådana 
som baner, faner, kvarter, brodergarn, spatserkäpp osv., 
där lockas man inte till felläsning på samma sätt, och där 
föreslår ordlistan ingen ändring. 

Ett annat förrädiskt ord är adjektivet modern. Det skri-
ves med e liksom kasern, lusern, intern. Men adjektivet 
modern har den olägenheten att det ser ut precis likadant 
som substantivet modern (bestämda formen av moder), 
och det kan ibland vålla trassel (sådana uttryck som »vem 
är modern», »hon är modern» kan läsas på två sätt, och 
man vet ibland inte vilket som åsyftas) ; därför inför ord-
listan nu stavningen modärn med ä. 

I enlighet med det vanliga uttalet medges nu stavningen 
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låss och låssa(s) med ss vid sidan av låts och låtsa(s), och 
likaså less vid som sidoform till ledas eller leds, men där-
emot inte lessam, lessen och lessna, där ordlistan tillsvidare 
trots det vanliga uttalet endast har stavningen ledsam, led-
sen, ledsna. . 

Ett par ändringar beror på korrektare anslutning till 
ordets ursprung. I uttr. »vara i sitt esse» hade Tegnér 1889 
infört formen ässe (med ä) genom anslutning till det frans-
ka »etre å son aise»; den har nu ändrats till esse (med e) 
efter det latinska esse (= tillstånd). I upplagan 1900 inför-
des formen rödlakan (med d) ; den har nu ändrats till 
rölakan eller röllakan, eftersom ordet inte har något sam-
band med röd, utan utgår från den fornsvenska (från låg-
tyskan inlånade) formen ryglakan, röglakan (= väggbo-
nad på ryggsidan av bänken). 

Detta gällde några enstaka ord. Men det har varit skäl 
att också göra en mera allmän översyn av stavningen, åt-
minstone vid de utländska orden; de inhemska får i all-
mänhet vara i fred tillsvidare.' Det är inte fråga om någon 
rättstavningsreform nu — den kommer nog en gång, men 
inte den här gången. 

Akademien har alltifrån början strävat efter att för-
svenska stavningen av de främmande orden. Leopold bör-
jade 1801. Tegnér satte det i system 1889, och han fort-
satte 1900. Det mötte naturligtvis motstånd, men han gick 
fram relativt försiktigt, och trots oppositionen följde man 
ordlistan. 1923 gick ordlistan vidare på samma väg, och 

1  Någon enstaka variantform har tagits upp, t. ex. hällre och hälst 
vid sidan av hellre, helst. 
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även om en del har väckt motstånd, bör man nog ändå 
hålla fast vid själva principen. 

Det är särskilt vissa ljud som kräver uppmärksamhet. 
Först och främst är da sj-ljudet. Vi har ju fått våra bok-
stäver från latinet. Men olyckan var, att det inte fanns nå-
got sj-ljud i de latinska orden, och följaktligen hade de 
gamla romarna inte någon bokstav för det heller, eftersom 
de inte hade någon användning för den. När de modärna 
språken fick sina sj-ljud, blev man nödsakad att beteckna 
dem med sammanställning av andra bokstäver, delvis be-
roende på tidigare uttal: sc, sh, sch, ch, sj, ssj, stj osv. 
Vi stavar sj-ljudet åtminstone på 25 olika sätt och så 
dessutom med rs i farsan och morsan osv. 
1 sj sju, sjö 
2 sk sked, människa 
3 skj skjorta, skjuta 
4 ssj ryssja, hässja 
5 stj stjäla, stjärna 
6 stg västgöte, gästgivar-

gård 
7 sti suggestion, 

Kristianstad 
8 sch schakt, usch 
9 ch chef, lunch 

10 che apache 
11 sh sherry, shorts, rush 
12 shi fashionabel 
13 sc crescendo, lasciv, 

fascist 

division 
diskussion, mission 
(uttalat ksj) re-
flexion, annexion 
(uttalat ksj) Växjö 
auktion, reception 
motion 
geni, logi, rangera 
bagage, sergeant 
religiös 
jalusi, justera 
damejeanne 
kapriciös (ibland 
uttalat -sjös), 
capriccio (uttalat 
-tsjo) 

14 si 
15 ssi 
16 xi 

17 xj 
18 ti 
19 i 
20 g 
21 ge 
22 gi 
23 j 
24 je 
25 ci 
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Den största villervallan har vi bland de utländska orden. 
Kan man de främmande språken och vet man hur, ordet 
stavas i franskan eller engelskan, då tycker man naturligt-
vis att den franska och den engelska stavningen är den 
finaste och den riktigaste. Men för folk i allmänhet är det 
hela en labyrint, där de varken vet ut eller in. För att hjälpa 
oss ut ur den labyrinten försökte Tegnér 1889 genomföra 
sch som gemensam beteckning för franska ch, engelska sh 
och tyska sch. Han vågade inte införa sj som gemensamt 
tecken för sj-ljudet i utländska ord; han insåg att det skulle 
ha mött allmänt motstånd. Skulle man få en gemensam be-
teckning, så var sch säkert enda möjligheten den gången. 
Försöket var gjort i bästa välmening, och i början gick det 
ganska bra. Men på de senare åren har många funnit det 
motbjudande att använda det tyska sch i franska och engels-
ka lånord, och jag tror att vi blir nödsakade att försöka 
finna en annan lösning. 

Det rationellaste vore naturligtvis att införa en ny bok-
stav för sj-ljudet, t.ex. det gamla långa f. Men det är inte 
praktiskt, med mindre man kunde enas om att göra likadant 
i andra språk, och det är ju inte att tänka på. Någon före-
slog att vi skulle lägga bort att använda bokstaven z i så-
dana ord som zigenare, zoologi, zontariff osv, och så i 
stället använda z som tecken för sj-ljud. Det var en vacker 
tanke. Men det gick inte. Man kan avskaffa användningen 
av en bokstav, t.ex. bokstaven q, även om den står kvar i 
en del egennamn som Carlquist och Quensel. Det generar 
inte. Men man kan inte ändra om betydelsen av en bokstav 
och använda z som tecken för sj-ljud, så länge man måste 
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ha kvar z i sin gamla betydelse i utländska geografiska 
namn som Ziirich och Schweiz och i egennamn som Zetter-
berg och Hasse Z. Och namnen har vi ingen makt över. 
Nej, vill vi ha en förenkling, så får vi nog nöja oss med att 
så småningom mer och mer gå över till stavning med sj. 
I några fall kan man utan olägenhet göra det redan nu. 
Först och främst i asjett; det finns ingen anledning att 
tvinga folk att skriva a ss i et t med ssi; det går lika bra 
med sj. Och kautsjuk och janitsjar går bra att skriva med 
sj i st. f. sch. Och i en del andra liknande fall också. Den 
engelska stavningen med -shi- i fashionabel är så pass 
krånglig, att det bör kännas som en lättnad, när ordlistan 
medger sidoformen med sj: fasjonabel. 

Svårare är det att ändra stavningen i början av orden. 
Ordets början är ordets ansikte; det är där man känner 
igen ordet så fort man ser det. Och därför är det ömtåligare 
att ändra där.' Men ordlistan försöker i alla fall att öppna 
dörren på glänt för stavningen med sj i sådana ord som 
sjal och sjalett, sjackra, sjagg, sjajas, sjakal, sjappa och ta 
till sjappen, sjas och sjasa, sjåsa sig och sjåsig och i en del 
andra ord, som saknades i förra upplagan, ss. sjabbig, sjaf-
sig, sjanghaja, sjava, sjok. Kan det vänja oss vid att mer 
och mer övergå till att stava sj-ljudet med sj, då har ord-
listan gjort en god gärning, som våra barnbarn kommer att 
bli tacksamma för. Stavning med sk i sådana ord som 
skema och skism (i st. f. schema och schism) medgavs 
visserligen inte denna gången, men den kommer nog. 

Därför har ordlistan aldrig försökt sig på att försvenska första-
velsen en- till ang- i sådana ord som enlevera, entusiasm o. d. 
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Så är det k-ljudet i de utländska orden. Det skriver ord-
listan med k och inte med c eller q; det införde Leopold 
1801, och det har ordlistan fortsatt med så långt som 
möjligt. Men en del namn på modesaker har kvar sin ut-
ländska prägel, och de får behålla sin utländska stavning: 
pälscape vågar vi inte skriva k e p, det får behålla cape; 
men kepsmössa är ett så folkligt ord att det kan försvens-
kas keps -; covercoat och crepe de chine får behålla 
stavningen med c; affärsmännen skulle aldrig gå med på 
svensk stavning där. Och kanske inte kunderna heller. Or-
det scout försökte ordlistan 1923 att skriva på svenskt sätt 
skau t, men det ogillades av ledningen för scoutrörelsen, 
och den engelska stavningen scout infördes igen på be-
gäran från högre ort. 

Ett nyinkommet ord är kamouflage och kamouflera; det 
har hittills vanligen skrivits med c, men nu har ordet blivit 
så hemmastatt i svenskan att det är alla skäl att skriva det 
med k. Ett annat nyinkommet ord är (chiropractor) kiro-
praktor, kiropraktik. Det har skrivits med ch i början av 
ordet efter engelskt och amerikanskt mönster. Men det är 
inte bra; ch är hos oss vanligen tecken för sj-ljud, och man 
hör ordet verkligen ibland läsas som sjiropraktor. Skall vi 
ha ordet, så skall det också lojalt följa den stora gruppen av 
släktingar. Kiro- är grekiska keir, som betyder hand; det 
är det vi har i kirurg och kirurgi (kirurgi betyder orda-
grant: handarbete) ; kiropraktor är språkligt precis samma 
sak, och skriver vi kirurgi med k, så finns det ingen rimlig 
anledning att inte också skriva kiropraktor och kiropraktik 
med k. 
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När Leopold stavade k-ljudet med k i st. f. c, vågade han 
inte ta steget fullt ut och göra likadant i ord med cc; han 
skrev accept och accis med cc, och ordlistan har fortsatt på 
samma sätt. I förslaget till ordlistan 1889 yrkade Tegnér 
på ändring av cc till kc i orden accent och vaccin, men det 
blev inte godtaget av Akademien, och det kom aldrig in i 
ordlistan. Nu görs ett nytt försök. Men skall man nu göra 
en ändring, så är det bättre att inte stanna på halva vägen 
med kc, utan då bör man först som sist skriva ks. Ordlistan 
försöker ta upp stavningen med ks i aksent och vaksin(era) 
vid sidan av den gamla stavningen med cc. Lättast går det 
i aksent ; många av våra främsta språkmän använder redan 
den stavningen. I en del andra ord är det svårare; fackmän 
på andra områden håller på den gamla ordningen, Bank-
männen vill inte skriva accept med ks, geologerna vill inte 
avstå från cc i breccia och geograferna inte i occidenten; 
historikerna vill inte gå med på ändrad stavning i succes-
sionsordning, och ingen människa vågar sig på att skriva 
succé som syks e. Än så länge. 

Ett kapitel för sig är det franska ou. I äldre svenska ut-
talades det genomgående som tf: bukett, butik, tambur; li-
kaså efter sj-ljud: jour och journal uttalades sjur och sjur-
nal. Därför skrev Leopold 1801 butelj, uvertur, j urnalist. 
Tegnér förordade 1886 stavningen jurnalist, och ännu 1923 
yrkade Adolf Noreen på stavningen med u. Den godtogs 
inte av Akademien; ordlistan har alltsedan 1889 formen 
jour, journalist. 

Omkring 1900 märktes en allmän tendens att låta ord 
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med utländsk prägel få behålla utländskt uttal: Till "en del 
berodde det på ökad kontakt med yttervärlden, men också 
på förändringen i skolornas undervisning i främmande 
språk. Det märks kanske tydligast vid uttalet av ou, dels 
i nyinkomna ord (som kamouflage) och dels i åtskilliga 
ord som tidigare uttalades med u (bonjour, journal, som 
ännu på 90-talet uttalades som bångsj ur, sjurnal). De ut-
talas nu genomgående med o. Detta träffar en hel del ord 
som ännu i ordlistan 1923 skrevs med u i överensstämmelse 
med Tegnérs och Adolf Noreens uttal: buke (bouquet), 
burgeoasi, burgogne, gurmand, gurme, partu, rue (roué); 
likaså bruljerad (brouillerad), medan däremot muljerad 
fortfarande uttalas (och stavas) med u 1 j . 

Där ou uttalas som o, vore den naturliga försvensk-
ningen stavning med o. Så har man också gjort i något 
fall. Leopolds nuvellist med u ändrades till novellist med o. 
Men följden blev, att ordet ofta uttalas med kort å; på sam-
ma sätt har man börjat skriva uvertyr som overtyr med o, 
och det har dragit med sig uttalet åvertyr. Detsamma skulle 
säkert bli fallet i en mängd andra ord. Skriver man souve-
nir med enbart o (sovenir), riskerar man att det med tiden 
får samma uttal med å-ljud som i sova, och skriver man 
bourgogne med b o r-, får första stavelsen snart samma 
uttal som i bordeaux; det blir bårrgånj. Därför tillämpar 
ordlistan nu den regeln att i ord där det franska ou fog-
farande uttalas som u, skrives u (bukett, furage, furnera 
osv.), men där det numera uttalas som o, bibehålles den 
franska stavningen ou (bourgogne, kamouflera). 

I många ord vacklar uttalet; både u och o måste god- 
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kännas: bulevard och boulevard, desavuera och desavouera, 
sulagera och soulagera, suvenir och souvenir, utrerad och 
outrerad, uvertyr och ouvertyr. Där ordlistan 1923 har 
stavning med u och det uttalet fortfarande måste godtagas 
vid sidan av uttalet med o, där bibehålles den försvenskade 
formen med u, men den får nu som sidoform den utländska 
stavningen med ou. 

En sak av särskild vikt är stavningen av den betonade 
ändelsen i de utländska orden; det är den som är viktigast 
för uttalet, och det är där som den utländska stavningen 
vållar de största svårigheterna, när orden skall böjas. Där-
för har ordlistan strävat att genomföra försvenskad stav-
ning där mer än annars. 

Ändelsen -aug skrives -a n g (pendang, restaurang), 
vare sig den utgår från franska -ent eller -ant.. 

Ändelsen -ong skrives -o n g: balkong, ballong, säsong. 
Visserligen använder affärsmännen i reklamsyfte den frans-
ka — och alltså i somligas ögon finare — formen sa ison 
för säsong. Och visserligen skrives ibland vagong inte bara 
med -on (i st. f. -ong) på slutet utan också med dubbelt w 
i början. Men ordlistan håller fast vid de försvenskade for-
merna säsong och vagong. 

Sådana ord som depå och trikå stavas på franska med 
o t på slutet, men vi följer uttalet och stavar dem med å: 
paletå, trikå, depå. Visserligen förekommer depå ibland på 
affärsskyltar skrivet på mer eller mindre franskt vis: depot. 
Men så får man också ibland höra att folk uttalar ordet med 
-o t och säger: »Det har jag köpt i depoten» (med olika 
lokalbetonade nyanser av vokalen). Skall vi ha ordet, och 
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det slipper vi nog inte ifrån, då skall det skrivas d e p å, 
så narrar vi inte folk att säga »depoten». 

Den betonade ändelsen -e skrives e (med aksenttecken), 
oberoende av den franska stavningen: supé med e i st. f. 
-er, filé med e i st. f. -et, succé med e i st. f. -as. Formen e 
(med aksent) har stora fördelar; den visar hur ordet skall 
uttalas, och den vållar inga svårigheter vid tillägg av böj-
ningsändelser. Portvakten på ett hotell kallas portje. Det 
stavas vanligen på franskt vis port i e r, och följaktligen 
säger folk: »Får jag tala med portjären». Men portjär, det 
är ju ett förhänge för en dörr. Därför skriver ordlistan 
portje med -t j e i st. f. port i e r. Bleve det genomfört 
överallt, så skulle folk så småningom sluta upp att kalla 
portjen för en portjär. På samma sätt förordar ordlistan 
konferencié framför konferencier, och den anför enbart 
spaljé och inte spalier (som har givit upphov till uttalet 
spaljär). Jag tror att man bör försöka driva igenom for-
merna med é (och aksent), även om det stöter på motstånd 
från många håll. Det rätta uttalet är värdefullare än den 
utländska stavningen. 

Akademiens försvenskning av stavningen i lånorden har 
alltid stött på motstånd, och den gör det fortfarande i många 
fall. Inom vissa begreppsområden har orden en utländsk 
prägel, som på en del håll anses önskvärd. Där tar man 
emot de försvenskade formerna med allt annat än välvilja. 
Det gäller nyare klädespersedlar och toalettartiklar, det 
gäller en del maträtter och viner och andra dryckesvaror, 
och det gäller de internationella sporttermerna. Likaså en 
del finare titlar som envoyé och doyen. Där lönar det sig 
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inte att försöka den försvenskade stavningen, den blir ändå 
inte godtagen. Ordlistan 1923 försökte skriva ciown på 
svenskt vis k la u n. Men ingen cirkus med självaktning 
sätter klaun på sina affischer, och eftersom det är där 
folk ser ordet, så är nog den svenska stavningen utsiktslös, 
och den kan så gott först som sist strykas igen. Tegnérs för-
svenskning 1916 av »en-tout-cas» till entuka var opraktisk, 
därför att den blev obegriplig; den lockade till bokstavs-
troget uttal med tonvikten på -u-. Ordet ströks 1923, och 
när det nu kommer tillbaka i namn på ett slags tennisbanor, 
får det behålla sin utländska stavning: entoutcasbana eller 
en tout cas-bana. 

Men det är inte överallt som de utländska stavningsfor-
merna gynnas. Det militära språkbruket går den motsatta 
vägen: depå skrives inte depot, pivå skrives genomgående 
med -å och inte med -ot, bivuak har fått vika för bivack, 
raid (flygraid osv.) skrives r ä d och inte med ai ; rekog-
noscera skriver de helst med enbart s utan c. Men affärs-
männen håller gärna fast vid den utländska prägeln. Ur 
reklamsynpunkt är ett utländskt namn på varan fördelak-
tigare än ett svenskt. Det ger en fläkt av stora världen 
och av överklass. I reklamannonserna och i broschyrerna 
är de utländska stavningsformerna så gott som enrådande. 
De skriver moccaskor med cc, toalett som toilette, koaffyr 
som coiffure, flacon med -c o n i st. f. -kong på slutet. Där 
blir det en motsättning i intressena. Affärsmännen vill be-
hålla de utländska ordformerna för reklamens skull, men 
den svenska allmänheten skulle få det lättare, om orden 
förenklades och försvenskades så som ordlistan föreslår. 
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Men motståndet finns inte bara hos affärsmännen; det 
finns hos oss lite var. Vår inställning till stavningen be-
stämmes inte av förnuftet; den bestämmes av makten — 
vanans makt. En stavningsform kan vara hur krånglig och 
orimlig som helst; har vi väl en gång med mycken möda 
lärt oss den och vant oss vid den, så tycker vi att den är 
den enda riktiga. Vi tycker till och med att den är vacker. 
Och alla förändringar och förenklingar tycker vi år fula. 
När ordlistan nu söker införa förenklade stavningsformer 
(sjal, reflektion osv.), låter den därför i regel den gamla 
stavningen (schal, reflexion) tillsvidare stå kvar som tillå-
ten sidoform, särskilt av hänsyn till den äldre generationen, 
som troligen inte är villig att avstå från sin invanda stav-
ning. 

Striden om stavningen av de utländska orden kommer 
väl aldrig att sluta. Somliga menar att utländska ord skall 
behålla sin utländska form, för att man skall uppehålla den 
internationella kontakten. Andra menar att man inte skall 
stöta den språkkunnige med oriktiga och »obildade» skriv-
former. Somliga hoppas t.o.m. att om man behåller den 
utländska stavningen, så skall man vänja fqjk av med att 
använda de utländska orden. Erfarenheten stöder inte den 
förhoppningen. 

Men vi får nog bereda oss på en strid om stavningen bå-
de av de svenska orden och av de utländska. Man säger: 
stavningen är en språkvetenskaplig och språkhistorisk frå-
ga; stavningen är en pedagogisk fråga. Ja, det är rätt, men 
vi får komma ihåg, att stavningen är framför allt en prak-
tisk och en social fråga. Vill vi ha en stavning som hela 
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vårt svenska folk skall kunna lära sig och komma ihåg, då 
kan jag inte se annat än att det är den lättaste stav-
ningen som är den bästa. Ur praktisk synpunkt är stav-
ningen bäst, om den är sådan 
att orden blir lättast att skriva rätt, 
att de blir lättast att uttala rätt 
och framför allt att de blir lättast att läsa rätt och uppfatta 
rätt. 

Det är en praktisk fördel, om man kan genomföra sådana 
stavningsformer som dels visar hur orden skall uttalas och 
som dels gör orden lätta att böja med svenska böjnings-
ändelser. 

På den vägen har Akademien gått fram hittills; på den 
gick Leopold 1801, på den gick Tegnér 1889 och 1900, 
och ordlistan har sedan dess försökt att så långt möjligt 
följa samma linje. Jag tror att det är lyckligt, om den kan 
gå vidare på den vägen i framtiden. 



Nämnden för svensk språkvård (Stiftad 1944) 

har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och 
skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet. Nämnden skall 
tillika söka åvägabringa nordiskt samarbete på språkvårdens om-
råde i syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemen-
skapen. 

Av nämnden utgivna skrifter: 
Carl Sigfrid Lindstam: Nordisk rättstavning 

En utredning och ett program. 

Gösta Bergman: Särsvenskt och samnordiskt 
Ordlista till tjänst för svenskar som i skrift och tal vänder sig 
till nordisk publik. 

Erik Wellander: Vi gå eller Vi går? 
En speciell språkriktighetsfråga ur allmän språkvårdssynpunkt. 
Slutsåld. 

Skrivregler 
Regler för kommatering, avstavning, stor begynnelsebokstav, för-
kortningar och vissa sifferuttryck. 

Gösta Bergman: Aktuella språkvårdsfrågor 
Efter en översikt av den svenska språkvården genom tiderna be-
handlar författaren frågor rörande kanslispråket, det militära 
språket, teknikens språk, slangen och det moderna talspråket. 

Uttalsordlista 
En vägledning i uttalet av en del enskilda ord som ofta uttalas fel 
eller om vilkas uttal man kan vara oviss. 

Ingemar lngers: Sydsvenskt riksspråk 
Behandlar den variant av svenskt vårdat språk som talas i 
Sydsverige och meddelar viktiga sakuppgifter i ämnet, särskilt 
om skånskt uttal. 

Pelle Holm: Nytt och gammalt i Svenska Akade-
miens ordlista 



Nytt och gammalt i 

Svenska Akademiens ordlista 

Den som har hört chefen för Svenska Akademiens ordbok, 

dr Pelle Holm, tala i radio vet att han kan framställa skenbart 

torra ämnen på ett njutbart sätt. Läsare av denna skrift blir 

heller inte besvikna när han nu sakligt men samtidigt under-

hållande och högst personligt redovisar för sitt uppdrag att på 

Akademiens vägnar och med dess verksamma bistånd redigera 

den nya starkt utvidgade 9:e upplagan av Svenska Akademiens 

ordlista över svenska språket (1950). Det har blivit en berät-

telse om hur vårt ordförråd har förskjutits sedan 1923, då den 

8:e upplagan kom ut, om hur nya ord har kommit till och 

gamla gått bort. Han redovisar för Akademiens syn på stav-

ningen alltifrån den gamle akademikern Leopolds tid till nu, 

inte minst för de främmande ordens del. Han behandlar uttals-

frågor, nyheter i ordbildning och ordböjning m.m. Här blir 

ett stort antal frågor besvarade som allmänheten har gjort sig 

vid studiet av den nya ordlistan. 
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