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1. Inledning

Som f�rsta delprojekt i unders�kningen av engelskans roll i svenskans
ordf�rr�d (inom ORDAT-projektet) har jag valt att unders�ka termer
inom boktrycket, som typexempel p� utveckling av terminologi genom
introduktion av nya tekniker/former f�r samma �ndam�l. Hur avspeg-
las ny teknik i spr�ket? Sker p�verkan fr�n olika spr�k alltefter teknik-
ursprung? Hur anpassas importerade termer till svenskan? Boktrycket
har inte bara en mer �n 400 �r l�ng historia; dess historik pr�glas
ocks� av olika uppfinningar i olika l�nder/spr�komr�den, fr�n ett tidigt
tyskt ursprung till nutida amerikansk datateknik. Det �r d�rf�r v�l
l�mpat som exempel p� sambandet mellan teknik och spr�kp�verkan.

Samtidigt har detta delprojekt i ORDAT varit en praktisk �vning f�r
en anglist i anv�ndandet av svenska lexikonresurser, fr�mst SAOB
(med dess elektroniska variant OSA) och NEO. B�da skiljer sig i vissa
avseenden fr�n motsvarande verk inom engelskan, Oxford English
Dictionary. F�r denna uppgift har skillnader vad g�ller textprov av
respektive ords anv�ndande i sammanhang varit mest p�taglig: OED:s
st�rre andel citat har ofta saknats.
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2. Urvalsprinciper

ORDAT definierar som sitt syfte att kartl�gga svenskans ordf�rr�d
1800Ð2000. Vid unders�kningen av en kontinuerligt framv�xande
teknik som tryckeriv�sendet riskerar en s�dan indelning att bli miss-
visande: ordsammans�ttningar som bygger vidare p� tidigare ord
mister sammanhanget bak�t. Som illustration kan n�mnas att av 66
sammans�ttningar p� boktryck- dateras 25 f�re 1800, inklusive t.ex.
boktryckeril�rling 1796, medan boktryckarel�rling kommer f�rst
1823. (Se vidare unders�kningen av n�gra produktiva ord som
(bok)tryck, sats/s�tta och stil nedan.)

F�ljande omr�den har undantagits:

¥ bokbinderi, som i strikt mening inte omfattar tryckf�rfarande, och
d�r f� f�r�ndringar skett i terminologin efter 1800

¥ pappersbeteckningar, inklusive m�ttangivelser f�r papper, av mot-
svarande sk�l

¥ typografiska termer som bildats p� eponymer (oftast baserade p�
upphovsmannens namn, ibland ngn f�rebild eller n�raliggande f�re-
teelse), en tendens som f.�. kvarst�r i modernt termbruk och d�r
bildar en n�rmast obegr�nsad grupp d�r ben�mningen fungerar som
varum�rke (jfr Garamond 1531, efter upphovsmannen Claude Gara-
mond, d�d 1561, resp. Karl-Erik Forsbergs Carolus 1954, eller
samme upphovsmans Berling 1976, efter Berlingska stilgjuteriet,
samt Rembrandt 1994). Eponymbruket har under 1900-talet delvis
ersatts av andra beteckningstyper, speciellt f�r s.k. fantasistilar, t.ex.
Rondo, Legende, Symphonie, Maxim, Privat, Charme etc. (jfr Falk
1975:79 ff., 143 ff.). Dock har ett f�tal s�dana termer, som ing�r i
sammans�ttningar, medtagits, t.ex. garamond (t.ex. -antikva) och
cicero (t.ex. halvcicero).

F�ljande har behandlats separat:

¥ termer inom datoriserat tryckf�rfarande; med ytterst f� undantag
saknas dessa termer i SAOB; ett f�tal finns i NEO, medan flertalet
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har registrerats i manualer, handb�cker, branschtidskrifter etc. och
�satts en godtycklig datering till 1980-tal.

D�rmed ligger tyngdpunkten i f�rsta hand p� sj�lva boktrycket som
yrkesaktivitet, inklusive tryckeribranschens m�nga uppfinningar under
s�v�l 1800- som 1900-talen, dvs. varmsatstekniken med gjutna rader
eller typer (Linotype, Monotype m.fl.) och kallsatstekniken (offset,
fotos�ttning med eller utan elektronik), samt datorns intr�de i stor
skala fr.o.m. ca 1980.

Avsikten �r allts� att unders�ka hur upphovet/bakgrunden till ny
teknik avspeglas i terminologi: f�ljer termer med importen av ny tek-
nik, dvs. skapas termer enligt m�nster fr�n teknikens ursprungsland (i
de flesta fall amerikansk/engelskspr�kigt), eller skapas nya svenska
termer i analogi med befintliga ord f�r k�nda f�reteelser (terml�n och
liknande ordbildning)?

En annan fr�gest�llning �r hur svenska termer bildas n�r en ny tek-
nik introduceras: vilket �r k�rnordet, och i vilken ordning uppst�r
sammans�ttningar? Om maskinen x b�rjar anv�ndas, vad kallas den Ð
vad kallas dess delar, dess anv�ndare, deras syssla/or, sj�lva anv�ndan-
det/anv�ndningen? Finns det urskiljbara m�nster och vad orsakas dessa
m�nster respektive ev. undantag av? Detta behandlas bl.a. i en �versikt
av f�rh�llandet mellan nomen actionis Ð nomen agentis. (D�remot
behandlas inte morfologiska fr�gest�llningar s�som bindemorfem,
avledningsformer o.d.)

Valet av en bransch d�r flera olika tekniker introducerats under den
aktuella perioden kan tyckas ge goda f�ruts�ttningar f�r s�dana iakt-
tagelser Ð tyv�rr har det visat sig under arbetets lopp att termers f�rsta
f�rekomst tycks ha noterats mindre systematiskt �n v�ntat, varf�r man
knappast kan dra n�gra slutsatser om sambanden mellan besl�ktade
termer. Denna brist p� f�rstabel�gg g�ller i f�rsta hand sammans�tt-
ningar, som utg�r en stor del av materialet. F�r sammans�ttningarna
g�ller ocks� att de, i motsats till huvudord, kan f�rekomma i SAOB
utan vare sig textprov eller f�rstabel�gg, allts� som enbart listat ord.
Samtidigt kan liknande sammans�ttningar inom samma grupp saknas,
som fallet �r f�r flera typografiska termer.

Ytterligare en fr�ga r�r principerna f�r termgivning: i vilken ut-
str�ckning baseras termer p� direktl�n eller �vers�ttnings- eller bety-
delsel�n, ofta d� i form av metaforer baserade p� yttre likhet eller
funktionell likhet, ev. p� analogi med annan anv�ndning, dvs. terml�n.
Fr�gest�llningen aktualiseras av datortekniken, som utg�r n�got av ett
paradigmskifte: fr�n att tidigare ha varit beskrivande eller funktions-
angivande f�r mekanisk apparatur, �verg�r terminologin f�r datorer
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till att beteckna f�r anv�ndaren osynliga processer, oftast genom
(metaforiska) terml�n.

Eftersom tryckeribranschen h�r till de �ldsta aktiva yrkesgrenarna,
kan man f�ruts�tta att det bland materialet finns exempel p� yrkesjar-
gong, som ibland under seklernas lopp belagts �ven i skrift Ð det stora
flertalet av s�dana termer stannar antagligen oftast i muntligt bruk. De
f�tal exempel som jag funnit har best�tt av metaforisk anv�ndning av
ord fr�n allm�nspr�ket, b�de i �ldre terminologi och nyare datorter-
mer. Det begr�nsade antalet s�dana yrkesord kan f�rklaras med bristen
p� tryckta l�romedel eller handledningar i ett yrke d�r utbildningen
dominerats av l�rlingssystemet.
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3. Material och metod

Materialet har utgjorts av ordb�cker, fr�mst Svenska Akademins Ord-
bok (SAOB), Nationalencyklopedins Ordbok (NEO), Svenska Aka-
demins Ordlista (SAOL), Nyord i svenskan, men ocks� fackordb�cker,
ss. Typografisk Ordlista (1911), Typografiske Ord (1944), Gullbergs
Svensk-engelsk fackordbok. Dudens illustrerade lexikon (svensk resp
engelsk upplaga), samt facklitteratur i �mnet, s�v�l tekniska hand-
b�cker som historiska verk om enskilda f�rlag eller facklig verksam-
het (se litteraturf�rteckningen). �vrig litteratur har anv�nts i begr�n-
sad omfattning, se nedan.

Kartl�ggning av fackspr�kligt ordbruk skiljer sig i vissa avseenden
fr�n unders�kningar av allm�nspr�ket. F�rekomsten av fackspr�k
(termer, kollokerande verb, prepositioner, best�mningar m.m., infor-
mella uttryck eller jargong inom ett yrkesomr�de) �r oftast begr�nsad
till respektive yrkesomr�de och f�rekommer endast i begr�nsad ut-
str�ckning i vardagsspr�ket. D�rmed faller fackspr�ket utanf�r ramar-
na f�r de flesta allm�nna ordb�cker (inklusive SAOB) samt konkor-
danser som baserats p� tidningstext, sk�nlitteratur o.d. Fackordb�cker
redovisar av naturliga sk�l de vid utgivningen aktuella termerna inom
omr�det, men s�llan �ldre termer. Dessutom anges ytterst sparsamt
kollokerande uttryck eller jargong i s�dana ordb�cker, som ofta snara-
re har karakt�ren av ordlistor �n lexika. Kollokerande uttryck kan
�terfinnas i handb�cker, bruksanvisningar och liknande, beskrivande
litteratur, som dock �r sparsamt f�retr�dd bland SAOB:s k�llor. Nedan
anges den litteratur som anv�nts ut�ver SAOB.

3 .1 SAOB och OSA: elektronisk s�kning
kr�ver komplettering

3.1.1 SAOB och OSA

SAOB-materialet best�r av listor huvudsakligen baserade p� SAOB:s
elektroniska s�kningsm�jlighet via OSA-projektet. OSA-materialet har
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� ena sidan levererats i form av listor baserade p� �mnesbeteckningen
Óboktr.Ó, � andra sidan har kompletterande s�kningar gjorts i OSA
efter f�rsta bel�gg i den aktuella betydelsen (se nedan).

Det har visat sig att ett stort antal boktryckstermer undg�tt att regis-
treras vid den elektroniska taggningen; utan kompletterande litteratur i
�mnet hade m�nga grundl�ggande termer aldrig noterats. Kvantitativt
r�r det sig om ett kraftigt bortfall: OSA-s�kningen p� Óboktr.Ó gav
501 termer (av totalt 526, d�r s�dana termer som psalmbokstryck o.d.
inr�knats), att j�mf�ras med den slutgiltiga listan p� ca 1100
(datortermer undantagna). Av dessa finns drygt 900 i SAOB eller
SAOS, varav ca 200 efter st�-, OSA:s gr�ns vid unders�kningstillf�llet;
ca 700 termer mellan a och st�- ska allts� j�mf�ras med OSA:s ca 500
termer i samma intervall, en skillnad p� drygt 200 termer, eller ca
40%. (Datortermer har registrerats separat, d� dessa till �verv�gande
delen hamnar utanf�r SAOB:s tidsram.)

Vad g�ller registrering av f�rsta bel�gg, anger OSA tyv�rr endast
f�rsta registrerade bel�gg oavsett betydelsef�rskjutning (motsvarande
felk�lla upptr�der vid s�kning p� l�ngivande spr�k). Eftersom m�nga
termer baseras helt eller delvis p� existerande ord, �r f�rsta bel�gg i
termens betydelse oftast av betydligt senare datum (jfr Isacsson
2000:3.3). F�r OSA:s 501 termer har f�rsta bel�gg i den aktuella be-
tydelsen kontrollerats i samtliga fall. F�r 180 termer, allts� drygt 1/3,
fanns bel�gg f�r senare betydelsef�rskjutning, h�r markerad >, t.ex.
avdraga 1534, draga av 1539 (subtrahera o.d.; betr�ffande partikel-
verb se nedan) > 1773, b�da varianterna (~ korrektur, trycka); avl�gga
1526 (plagg; l�fte m.m.) > 1790 (l�gga tillbaka stilar i kastens fack);
fasett 1746 > 1907 (klich�del); grad 1584 > 1895 (typografiskt m�tt);
inl�pa 1535 (inkomma) > 1823 (krympa); nedsl� 1526 > 1915, subst.
nedslag 1905 (tryckfri �verdel av sida/spalt); sats 1684 > 1823 (till
s�tta, dvs. en fast kombination av l�sgjutna typer i en form); sluta upp
1603 > 1881 (lossa en form, i motsats till sluta, hopsp�nna en form;
valet av partikeln upp kan f�rklaras dels med analogi, jfr l�sa/l�ta upp,
dels av m�jligt inflytande fr�n det motsvarande engelska uttrycket lay
up the form); steg 1580 > 1795 (utfyllnadsmaterial mellan typer)

I en del fall kan det senare bel�gget ses som en analog, specialiserad
anv�ndning: accidens 1633 (tillf�llighet) > 1825 (tillf�llighetstryck);
garnityr 1664 > 1881 (upps�ttning stilar); korg 1526 > 1906 (anord-
ning f�r typer, upph�ngd p� maskin); k�rra 1526 > 1823 (fundament
f�r tryckpress); l�sare 1526 > 1935 (korrekturl�sare); metall 1543 >
1881 (speciell legering f�r trycktyper, best�ende av bly, tenn och anti-
mon); rotera 1769 > 1947 (moment i tryckprocess); samlare 1640 >
1906 (del av tryckmaskin); slita 1525 > 1944 (plocka, nappa papper ur
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yta). H�r finns �ven en del exempel p� metaforiska uttryck (jfr �ven
nedan, Metaforer).

Hit kan �ven f�ras en del ben�mningar p� stilsorter respektive m�tt-
beteckningar, t.ex. regal 1646 > 1871 (storleksbeteckning p� papper,
mindre �n imperial), d�r det finns vissa tendenser att anv�nda meta-
foriska beteckningar f�r att ange plats i hierarkiskt system, dock utan
genomf�rd systematik (jfr beteckningar f�r typsnittsgrad, ss. skalan
brilliant Ð diamant Ð perle Ð nonpareille Ð kolonel Ð petit Ð borgis Ð
korpus Ð cicero Ð mittel Ð tertia Ð paragon Ð text  etc., som avspeglar
olika influenser under tidernas lopp).

Betydelsef�rskjutningarna g�ller allts� b�de l�gfrekventa ord, som
f�tt en annan anv�ndning inom tryckeriv�sendet, och h�gfrekventa
ord, som givits en specialiserad, sn�vare betydelse.

3.1.2 SAOB:s f�rsta bel�gg

I en del fall kan SAOB:s f�rsta bel�gg ifr�gas�ttas, dels p� externa
grunder, som i de fall d�r en annan, tidigare k�lla p�tr�ffats, som t.ex.
f�rekomsten av logotyp i Moselunds Typografiske Ord (1944), jfr
SAOB 1951, dels p� interna grunder d� ett spr�kprov inneh�ller date-
ring som avsev�rt skiljer sig fr�n provets datering: Óexperimentperiod
med [typs�ttmaskiner] inf�ll mellan 1840 och 1885Ó (HantvB, SAOS);
ordets f�rsta f�rekomst anges dock som 1937.

En annan svaghet ligger i avsaknaden av vissa, ibland mycket van-
liga, sammans�ttningar: blankkolumn har bel�gg fr�n 1853, men
varken blankrad, -sida eller -yta finns upptagna, termer som dock �r
v�l s� vanligt f�rekommande som blankkolumn. H�r tycks praxis ha
varit att ge endast ett representativt exempel p� sammans�ttning
(m�jligen valt i alfabetisk ordning); dock finns flera undantag fr�n
denna princip, speciellt i de f�rsta delarna (jfr Ekbo & Loman
1971:7). Liknande luckor finns i en s� utpr�glat systematisk sekvens
som m�ttangivelser f�r typstorlek, se nedan.

I materialet har ord som saknar bel�gg daterats efter liknande terms
f�rsta bel�gg, t.ex. har kast (saknas i SAOB) daterats i likhet med stil-
kast, 1635 (anges i tabellen), jfr motsvarande datering i NEO. Metoden
�r naturligtvis otillfredsst�llande f�r korrekta diakroniska j�mf�relser,
men alternativet att l�mna s�dana ord utan datering skulle f�rsv�rat
sortering av tabellmaterialet.
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3.1.3 SAOB:s k�llor

Eftersom unders�kningen r�r facktermer, kan valet av k�llor f�r
spr�kprov kr�va andra kriterier �n kartl�ggningen av svenskans ord-
f�rr�d i allm�nspr�ket, SAOB:s syfte (se ovan, Material och metod).
Sk�nlitter�ra verk, tidningar och tidskrifter av allm�nintresse etc. kan
inte f�rv�ntas inneh�lla fackterminologi i st�rre utstr�ckning; k�llorna
tycks h�r ha dominerats av referenslitteratur s�som uppslagsverk och
ordb�cker, s�rskilt s�dana med fack�mnesanknytning. H�r tycks dock
utf�rligare texter saknas (se nedan om tryckeriv�sendets utveckling),
som t.ex. l�rob�cker eller bruksanvisningar till maskiner. Detta har
antagligen bidragit till avsaknaden av spr�kprov med kollokerande
uttryck, liksom till den stora �vervikten av f�rem�lsbeteckningar
(substantiv) i f�rh�llande till termer f�r aktiviteter eller egenskaper:
av ca 1100 ord �r ca 950 beteckningar p� f�rem�l eller f�reteelser; ca
70 anger nomen agentis, ca 70 �r verb (varav ca h�lften �r partikel-
verb, se nedan), samt ca 25 �r adjektiv eller adverb.

Enstaka f�rfattares eller textprovs dominans kan naturligtvis orsaka
skevheter. Inom �ldre tryckterminologi g�ller detta framf�r allt det
relativt stora antalet (ca 60, dvs. ca 5%) f�rsta bel�gg fr�n en enda
k�lla, en �vers�ttning fr�n tyska (T�ubel 1823); inom dataterminologin
domineras k�llorna i bokform av en enda f�rfattares verk (�ke Hall-
berg). D�rmed kan en upphovsmans spr�kbruk komma att ge ett alltf�r
starkt utslag.

Av de ca 70 termer som saknar bel�gg i SAOB eller NEO �r n�ra
h�lften typografiska termer, ofta beteckningar f�r stilar eller detaljer i
typsnitt; de �terst�ende best�r till st�rsta delen av sammans�ttningar
som kan ses som utveckling av befintliga termer (formvagn, formvals,
stilgjutningsmaskin), sammans�ttningar utg�ende fr�n partikelverb som
kan ha bildats i analogi med liknande verb (utskjutning, utskjutnings-
schema, utslagning, utslutningsmaterial), samt metaforiska, vardagliga
uttryck som f�rekommer i facklitteratur eller fackordlistor, men inte i
SAOB eller NEO (glugg, kropp, surk�l, svansning, svibla, �l/�lspets,
�ra).

Typsnittsbeteckningar, som oftast �terfinns i specialiserade fack-
texter, respektive metaforiska termer, som mest f�rekommer i var-
dagligt bruk, visar sig allts� sammanfattningsvis vara de omr�den d�r
SAOB oftast saknar bel�gg.

En ytterligare f�rsv�rande faktor utg�rs naturligtvis av SAOB:s
tidsm�ssiga begr�nsningar: n�r projektet p�b�rjades hade OSA n�tt st�,
och SAOB sv�-; d�rmed saknas framf�r allt alla termer p� tryck- resp.
typ-, allts� en v�sentlig del av det aktuella omr�det (bel�gg har kom-
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pletterats genom NEO samt hos SAOS i Lund). Totalt ligger n�ra 250
ord efter st�-. D�rtill kommer SAOB:s avsaknad p� bel�gg av nyare
ord och d�rmed hela datorterminologin. Samtliga datortermer som
inte har annan datering i t.ex. NEO har d�rf�r schablonm�ssigt date-
rats 1980-tal, vilket torde motsvara den eftersl�pning som noterats
mellan introduktionen av ny teknik och anv�ndandet av dess termino-
logi (se nedan, avsnitt 4.2).

Vad betr�ffar SAOB:s t�ckning �ver den tid som hela ordboks-
projektet p�g�tt, kan naturligtvis ett s�dant begr�nsat arbete som det
h�r r�r sig om inte ge annat �n t�mligen slumpm�ssiga utslag. Dock
framg�r det klart, att de f�rsta volymerna inneh�ller betydligt fler
uppslagsord utan vare sig f�rsta bel�gg eller f�rklaring, samt att be-
l�ggen blir f�rre efter ca 1960.

I avrundade tal (till n�rmaste 5-tal) utg�rs t�ckningen f�r perioder-
na enligt f�ljande:

1520Ð1799: totalt ca 200; ca 30 saknar bel�gg i SAOB
1800Ð1900: totalt ca 430; 5 saknar bel�gg i SAOB
1900Ð2000: totalt ca 400; ca 80 saknar bel�gg i SAOB

Bel�ggen under perioden 1800Ð2000 visar sig vid uppdelning i halv-
sekel vara mycket oj�mnt f�rdelade:

1800Ð1850: 150
1850Ð1900: 285
1900Ð1950: 315
1950Ð2000:   80

Av de senare siffrorna framg�r bristen p� t�ckning under tiden efter
andra v�rldskriget tydligare. Som ovan n�mnts tillkommer ca 70
termer som inte kunnat dateras, varav ca 30 efter st�-.

SAOB har allts� m�st kompletterats, i f�rsta hand med NEO. �ven
h�r har f�rstabel�ggs�rtalen visat sig l�mna missvisande information i
de talrika fall d�r betydelsen �ndrats, om �n i n�got mindre utstr�ck-
ning �n i SAOB. I enstaka fall kan SAOB:s och NEO:s �rtalsuppgifter
skilja sig �t; d� v�ljs normalt SAOB-�rtalet.

F�rutom dessa ordb�cker f�r fr�mst datering av f�rsta bel�gg och
d�rmed diakronisk kartl�ggning av terminologins utveckling, har
specialiserade fackordb�cker anv�nts, varvid danskans inflytande
framg�tt tydligare �n genom SAOB (se nedan). Facklitteratur av skilda
slag har visat sig vara oundg�nglig (se litteraturf�rteckningen). Dess-
v�rre har det varit sv�rt att uppn� j�mf�rbar t�ckning av 1900-talet
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och tidigare perioder. Det �kande intresset f�r grafisk formgivning i
samband med de nya m�jligheterna att billigt producera tryckalster,
samt det d�rav f�ljande stora utbudet p� litteratur i �mnet har natur-
ligtvis bidragit till den oj�mna f�rdelningen �ver perioden.

3.2 �vriga ordb�cker och annat material

3.2.1 Nationalencyklopedins Ordbok och Nationalencyklopedin

NEO:s CD-ROM-version m�jligg�r vissa s�kningar p� t.ex. �mne,
tidsperiod och l�ngivande spr�k. En s�kning p� �mnet Óbokv�senÓ,
oavsett tidsperiod ger antalet 1011 artiklar, men visar sig inkludera
�ven mycket perifert associerade termer s�som album, anekdot, an-
teckna, avfatta etc. En granskning och gallring har lett till endast 140
termer som klart kan h�nf�ras till boktryckeri.

D�rtill kan Nationalencyklopedins artiklar i relaterade �mnen an-
v�ndas som k�lla, vilket ger ytterligare ca 50 termer, oftast av mer
teknisk eller detaljerad art (t.ex. kerning, knipning, s�tthake, kallsats,
varmsats, rulloffsetrotationspress).

NEO ger allts� tillsammans med NE ca 200 termer. Datering enligt
NEO g�ller f�r ca 60 ord, varav h�lften efter st�-.

3.2.2 Gullberg, Svensk-engelsk fackordbok

Den kompletterande s�kningen i Gullberg gjordes med utg�ngspunkt i
den ordlista som uppr�ttats p� basis av SAOB och facklitteratur. Denna
metod kan f�rv�ntas resultera i fler sammans�ttningar; genomg�ende
var dessa sammans�ttningar av specialiserad teknisk art, oftast verktyg,
processled o.d., som t.ex. boktypsnitt, cylinderautomatpress, flattryck,
formvagn, fuktvals, paginasiffra, rastr(er)a, typfamilj, men �ven
termer f�r vanliga f�reteelser, som blanksida. Totalt fanns f�rre �n tio
termer enbart i Gullberg, d�remot betydligt fler i annan k�lla samt
Gullberg. Omv�nt saknades det stora flertalet av SAOB:s sammans�tt-
ningar i Gullberg, vilket kan tyda p� att de inte l�ngre var aktuella vid
tidpunkten f�r Gullbergs arbete (2 uppl. 1977), f�rmodligen p.g.a.
teknikens utveckling. (3:e upplagan av Gullbergs ordbok var inte till-
g�nglig d� detta arbete utf�rdes.)
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3.2.3 Dudens illustrerade fackordb�cker

Illustrerade ordb�cker domineras av naturliga sk�l av substantiv, dvs.
beteckningar f�r de avbildade f�rem�len. Ut�ver funktionen av ord-
lista bidrar de med viss �mneskunskap genom att f�rem�len s�tts in i
ett sammanhang, en i fackspr�kssammanhang v�rdefull information. I
detta fall �sk�dligg�rs vissa kognitiva skillnader i termbildning vid
j�mf�relse mellan de illustrerade momenten, se avsnitt 5 nedan om
termernas ursprung.

3.2.4 Flerspr�kiga fackordb�cker

Termordlistor �r ofta framtagna inom respektive yrkesgrupp och
inkluderar d�rf�r ofta b�de mer detaljerade termer och exempel p�
yrkesjargong; genom detta material har en del vardagliga, ofta meta-
foriska uttryck kunnat inkluderas.

I flera fall har f�rstabel�gg i SAOB eller NEO motsagts av f�re-
komst i fackordlista, speciellt i Typografiske Ord og deras Betydning
(danska-tyska-engelska-svenska) fr�n 1944 (h�r LM). I denna f�re-
kommer t.ex. logotyp, jfr SAOB 1951. B�de denna danskproducerade
ordbok och br�derna Lagerstr�ms flerspr�kiga Typografisk Ordlista
(svenska-danska-tyska-engelska-franska) fr�n 1911 (h�r TO) inneh�ller
flera termer som saknar bel�gg i SAOB eller NEO. Vid datering av
s�dana termer har h�r befintligt f�rstabel�gg f�r liknande term an-
v�nts, t.ex. har titel, 1544 anv�nts �ven f�r titelblad, deltitel och
huvudtitel; kast saknas i SAOB men har �satts datum f�r stilkast, 1635.
Naturligtvis snedvrider detta den diakroniska redovisningen, som dock
redan visat sig ha vissa svagheter, se ovan.

D�r k�llan inte varit svensk (i detta fall den dansk-svensk-tysk-
engelska Typografiske Ord) har endast s�dana termer tagits upp, d�r
en liknande term funnits i SAOB eller n�gon annan svensk k�lla
(exempelvis har LM: anfukta endast �terfunnits som SAOB: fukta an,
och anfukta har d�rf�r inte inkluderats).

3.2.5 Facklitteratur

Den kompletterande facklitteraturen kan uppdelas i dels redovisande
texter d�r tyngdpunkten ligger p� teknisk apparatur, ofta med ett
historiskt perspektiv (facktidskrifter, �versikter �ver boktryckar-
konsten, f�rlagshistoria, facklig historia), d�r merparten �r utgivna
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f�re 1950, dels handledningar f�r typografisk formgivning (med eller
utan datorhj�lp, dvs. desktop publishing), mestadels utgivna efter 1980.

Inom samtliga omr�den, teknik, typografisk formgivning samt
desktop publishing f�rekommer variationer inom respektive termino-
logi, variationer som tycks minska med tiden, en utveckling som
sannolikt �ger rum inom all ny teknik. Det �r dock sv�rt att bilda sig
n�gon korrekt uppfattning om �ldre terminologi: erfarenheter fr�n
nutida teknisk terminologi visar att t.ex. konkurrerande fabrikat kan
inneb�ra skilda terminologier (jfr skillnader mellan PC och Macin-
tosh); ur SAOB:s spr�kprov kan ingen s�dan information utl�sas, i
synnerhet som en stor del h�mtats ur ordb�cker. Variation inom ter-
minologi kan ocks� bero p� personliga preferenser, vilket kan f�rklara
skillnaderna i typografiterminologi (se nedan under avsnitt 6).

3.2.6 �vrigt material

F�rs�k att komplettera ordb�cker och liknande fackspr�kligt material
med mer litter�ra texter, d�r andra perspektiv skulle kunna bidra till
en annan vokabul�r, har huvudsakligen resulterat i ett antal verk med
f�rlagshistorisk inriktning, se ovan; t.o.m. den fackliga historieteck-
ningen i detta, historiskt sett fackligt mycket starka yrke, visade sig
vara mycket begr�nsad (se litteraturf�rteckningen). Undantagen (korta
avsnitt ur verk av Delblanc, Lo-Johansson och Norrbo, se litteratur-
f�rteckningen) �r alltf�r begr�nsade f�r att tillf�ra n�got v�sentligt;
h�r finns dock exempel p� anv�ndning av kortare form i vardagligt
spr�k: tryckerisal blir tryckhall (Delblanc 1967:77), jfr utvecklingen
v�ntsal Ð v�nthall. I Lo-Johanssons historicerande text �r anv�ndningen
av �ldre tryckeritermer en viktig del av milj�teckningen (handlingen
kretsar kring de f�rsta boktryckerierna i Sverige, ca trettio �r efter
Gutenbergs uppfinning); d�r anv�nds t.ex. brukstryck samt typsnitts-
beteckningen Blomster, varav ingendera finns belagt i SAOB. �vriga
termer finns d�remot belagda (m�nga med f�rstabel�gg fr�n 1800-
talet, allts� anakronismer i textens 1400-tal.)

Strindbergs romaner och brev i den konkordans som utarbetats
inom Spr�kbanken vid G�teborgs universitet ger m�nga exempel p�
anv�ndningen av ett begr�nsat urval trycktermer, ss. f�rlag, korrektur,
typ, tryck. Konkordanss�kning har uppenbara begr�nsningar: den
tenderar att bekr�fta det redan k�nda men tillf�r mera s�llan n�got
ov�ntat. I detta fall kan f�rstabel�gg m�jligen �ndras i datering
(s�ttning 1880, SAOS 1915), eller sammans�ttningar (manuskriptkor-



13

rektur 1908, saknas i SAOB) samt ev. betydelsef�r�ndringar regist-
reras, medan helt nya simplexord s�llan p�tr�ffas.
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4. Kort �mneshistorisk bakgrund

4.1 Allm�nt

Tryckerif�rfaranden kan i Europa sp�ras tillbaka till papperets intro-
duktion p� 1100-talet; modern tryckteknik tar dock sin b�rjan i Guten-
bergs inf�rande av l�sa bokstavstyper gjutna i metall, ca 1440. F�rst
kring sekelskiftet 1800 skedde radikala f�r�ndringar i tryckeritekni-
ken, d� nya typer av tryckpressar introducerades: metallpressen
(1795), sn�llpressen (1811) och stereotypitekniken (1824), varmed
satta formar kunde framst�llas i flera exemplar. En radgjutande s�tt-
maskin uppfanns p� 1880-talet; offsettekniken utvecklades under b�r-
jan av 1900-talet, och den datorstyrda s�ttningen inf�rdes p� 1970-
talet.

Tryckmetoder kan indelas i h�gtryck, d�r upph�jda delar inf�rgas
och avger tryck (typtryck, tr�snitt); djuptryck, d�r neds�nkta/ingrave-
rade delar inf�rgas f�r tryck (rotationspress, gravyr, etsning); plan-
tryck, d�r samtliga partier ligger i samma plan, men kemiskt �tskiljs
(litografi eller stentryck, offset), alternativt utsparas delar av schab-
loner i genomtryck (screentryck).

Branschens yrkeskunnande spreds fram till 1900-talet huvudsakligen
genom l�rlings- eller ges�llsystem, vilket inneb�r att skriftliga l�ro-
b�cker i �mnet saknas; det som finns �r � ena sidan beskrivningar av
maskiner (varf�r maskindelar dominerar stort i terminologin), � andra
sidan handb�cker i typografi med inriktning p� formgivning (d�rmed
f�religger en god t�ckning av ben�mningar av stilar, typ- och tecken-
snitt och motsvarande). Vad som d�remot saknas �r kollokerande ut-
tryck (verb, prepositioner m.m.) som anv�nts vid olika arbetsmoment,
som t.ex. Óf� svibelÓ (oordning bland blytyperna), Ósl� munkÓ (pas-
sage/tecken med mattare f�rg). S�dana uttryck saknas tyv�rr ofta i
textproverna, i synnerhet d� f�rstabel�gg h�mtats fr�n ordb�cker; av
liknande sk�l saknas information om anv�ndningen av vardagliga ut-
tryck, som ofta baseras p� metaforiska uttryck, s�som horunge (�ver-
skjutande ord p� ny sida/i ny spalt). I f�rh�llande till tryckv�sendets
l�nga historia finns f�rv�nansv�rt f� s�dana uttryck belagda, och d�
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mestadels inom formgivningen, dvs. d�r redakt�rer eller f�rl�ggare
kommenterat arbetet.

4.2 Ny teknik Ð nya termer?

Som framg�r av den kortfattade �versikten av tryckeriv�sendets histo-
ria, har flera innovationer introducerats under seklernas g�ng. Den
logiska f�ljden i form av nya termer finns belagd i materialet, med
vissa undantag, d�r nya termer f�r �ldre f�reteelser tycks introduceras
n�r respektive metod inte l�ngre �r helt aktuell eller t.o.m. ersatts med
annan teknik. �ter kan sj�lva k�llsituationen vara en f�rklaring: �ven
mycket spridda termer kanske inte har upptr�tt i skriftlig form tidi-
gare.

Sambanden mellan respektive teknik/metod samt vidh�ngande ter-
mer �r i stora drag f�ljande:

Termer f�re 1600 best�r av ord som till stor del �ven anv�nts f�r
handskrifter, dvs. en sorts terml�n: bok, bokstav, s�tta, text, trycka -re
(samtliga f�re 1520), ark (S�derwall 1505), rad (S�derwall 1451Ð52),
tryckeri (1551 aktivitet, 1593 etablissemang), stil (1587), titel (1554).

Mellan 1600 och 1700 introduceras mer specialiserade termer,
varav m�nga f�tt allm�n anv�ndning, s�som boktryckeri (1626 aktivi-
tet, 1647 etablissemang), kolumn (1665), korrektur (1619), (tryck)-
press (1621), manuskript (1643), etc. H�r finns ocks� termer som �ven
forts�ttningsvis tillh�r fackspr�ket: kast (1635), (tryck)typ (1641), om-
brytning (1651), utslutning (1651), (s�tt)skepp (1652), blankrad, -sida,
-yta (1662), s�ttare (1669), typografi (1690), officin (1691), bok-
tryckar/e/konst (1691/1696), trycksak (1699), samt ett flertal ben�m-
ningar p� stilar och pappersformat.

Efter 1700 upptr�der fler sammans�ttningar f�r att ange specialise-
ring, ibland i flera led, t.ex. termer kring boktryckeriverksamheten,
som organiseras vid mitten av 1700-talet: jfr Ókgl. regler f�r bok-
tryckerierna i riket af den 12 aug. 1752Ó. Detta �r registreras bok-
tryckeriarbetare, boktryckeriidkare, boktryckerireglemente, boktryck-
erisocietet (BoktryckeriSocieteten �r den organisation som 1893 �ver-
g�r i Allm�nna Svenska Boktryckaref�reningen), boktryckeri�gare (jfr
sammans�ttningar p� -tryckare/tryckeri nedan). Nu finns ocks� flera
tekniska termer f�r delar av apparatur: k�gel (1725), b�ngel (1741),
stickel (1743), f�rgkvarn (1747), boktryckar/e/boll (1749), stilkast
(1764), regal (1768), s�tthake (1777), pressk�rra (1784), gjutinstru-
ment (1789) etc. Likas� f�rekommer specialiserade yrkesbeteckningar:
stilgjutare (1726), faktor (1732), boktryckerifaktor (1793). F�rsta
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f�rekomsten av s�tteri (1777) indikerar att tryckeriet uppdelats i olika
avdelningar. F�rst nu noteras tryckfel (1738). Fortfarande utg�r ter-
mer f�r format och stilar en stor andel.

1800-talet medf�r tekniska nyheter: stereotypin, som uppfanns i
Skottland 1729 men fick sin f�rsta anv�ndning i Sverige f�r 1824 �rs
psalmbok, ger upphov till relaterade termer fr.o.m. stereotypavdrag
1826, till stereotypbitr�de (1919). Radgjuten s�ttning inf�rs p� 1880-
talet, men termer f�r tekniken eller dess redskap registreras f�rst
1905, radgjutningsmaskin, alternativt radgjutmaskin (1909), (de gjut-
ningstermer som finns redan fr�n 1726, t.ex. stilgjutare, avser gjut-
ningen av l�sa typer). Den engelska Monotype- och den tyska Lino-
typetekniken f�rekommer parallellt, men endast termer f�r Monotype-
tekniken (introducerad 1890) finns belagda i NEO, samtliga daterade
1934 Ð ett n�got godtyckligt bortfall, d� b�da teknikerna beskrivs i
NE. Offsettekniken uppfinns ca 1900; termer f�r b�de metod och
maskindelar upptr�der 1910: offsetmetod, offsettryck, offsetcylinder,
till offsetpress (1925; i spr�kprovet uppges dock att en s�dan installe-
rades 1907). D�remot dateras grundformen offset till 1924 i NEO.
Plantryck, dit offsetmetoden h�r, finns belagt fr�n 1915, plantrycks-
f�rfarande, jfr plantrycksmetod 1939, medan redskapet f�rekommer
1925, plantrycksmaskin. Det �r f�rst efter inf�randet av plantrycket
som djuptryck, dvs. tidigare tryckmetoder, f�r en samlingsterm
(1918), kanske f�r att underl�tta j�mf�relser mellan metoderna. Illus-
trationstermer b�rjar bel�ggas vid mitten av 1800-talet: illustration
(1857) resp. klich� (1867), b�da med flera sammans�ttningar.

Bel�gg f�r olika teknikers terminologi tycks allts� med viss efter-
sl�pning f�lja p� introduktionen av respektive teknik. Vidare kan man
sp�ra anv�ndningen av respektive teknik i bel�ggen f�r nya samman-
s�ttningar (som dock �r oj�mnt registrerade); i de flesta fall sker ny-
bildningar, ofta i form av sammans�ttningar, under en relativt begr�n-
sad period. I motsats till denna tidsm�ssiga koncentration f�r de mest
produktiva orden (se detta avsnitt), som samtidigt �r mindre tekniskt
specialiserade, nya sammans�ttningar �ver mycket l�nga tidsperioder:
boktryck ca 1580 Ð boktryckt 1908; tryckeri 1551 Ð tryckeribitr�de
1963; s�tta ca 1520, sats 1695 Ð satsteknik 1953; stil 1587 Ð stilkonst
1946.
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5. Boktryckstermers varierande ursprung

5.1 Allm�nt

Tryckbranschen i Sverige tycks av naturliga sk�l ha dominerats av
termer av tyskt ursprung, liksom de flesta hantverk och industrier in
p� 1900-talet. En j�mf�relse med engelska termer inom tryck-
branschen (genom j�mf�relser av motsvarande avsnitt i den illustre-
rade ordboken Duden p� engelska resp. svenska, samt medelst fler-
spr�kiga ordb�cker) antyder dels att engelska termer oftare har
franskt/romanskt �n tyskt/germanskt ursprung, trots det tyska (och
flaml�ndska) tidiga inflytandet p� branschen, dels att svenskan i nyare
tid oftare anv�nder engelskbaserade termer f�r samma f�reteelser som
tidigare betecknats med tyskbaserade termer. S� kallas t.ex. den tidiga
presstypen d�r plattor r�rde sig �ver varandra digeltryckspress, av
tyskans Tiegel, jfr sv. tegel (d�remot inte degel som i sm�ltdegel),
medan termen p� engelska �r platen press, (av fornfr. plat-e, platine).
Den del av en rotationspress som kallas [roterande] fals, av ty. falzen
(sv. vika, vecka) �r p� engelska folder; b�da g�r tillbaka p� samma rot,
men d�r svenskan 1944 (Moselund) alt. 1947 (SAOB) anammade
folder (av fold, vika) f�r vikta trycksaker, f�redrog man tidigare
(1856) att f�lja den tyska formen b�de f�r maskindelen och f�r den
vikta, falsade tidning den �stadkom. Det svenska sats, dvs. hela kombi-
nationen av sammansatta typer (av ty. Satz 1823 SAOB) motsvaras av
engelskans type, dvs. best�ndsdelarna, typerna, i satsen. Utslutning
(1651 NEO), dvs. utj�mning av rad, f�rekommer i termen utslutnings-
trumma i Monotype-s�ttmaskinen, medan den engelska motsvarigheten
justifying [scale] blivit allm�nt f�rekommande i datortermen justera
[marginaler], justering, av eng. justify, justification.

Det �r ibland sv�rt att se n�got konsekvent samband mellan teknik-
ursprung och terminologi: d�r cylinderpressen har il�ggningsbord
resp. il�ggningsapparat (avseende papperet) f�r de engelska termerna
feed table resp. feeder mechanism, har de n�got senare tyska Linotype-
och engelska Monotypemaskinernas terminologi b�da �vertagit engel-
skans matningsbegrepp, metal feeder, matare, men nu f�r metallf�r-
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s�rjningen till rad- resp. typgjutningen. Den svenska terminologin f�r
dessa maskintyper fr�n sena 1800-talet har �vertagit flera engelska
termer, genom direktl�n: elevator carrier blir elevator, eller �vers�tt-
ningsl�n: paper tower blir papperstorn. H�r finns ocks� �ldre, ur-
sprungligen metaforiska uttryck, som g�r tillbaka p� samma yttre
likheter: matrisens tandning motsvaras av teeth, det metaforiska l�net
av pianots klaviatur �terfinns i keyboard, och skepp [f�r sats] har mot-
svarigheter p� samtliga ber�rda spr�k (jfr avsnittet Metaforer nedan).

En tydlig skillnad ses i j�mf�relsen mellan rotationspressens
(introducerad 1881) sk�ntryck (1804, f�r tryck p� endast en sida av
papperet och d�rmed ett vackrare tryck) respektive vidertryck (1855,
av ty. Wieder-, �ter), d�r engelskan har de tydligare deskriptiva first
resp. second printing unit, jfr termerna prim/a (1823) respektive
sekunda (1845) f�r motsvarande tryck. I dessa fall tycks befintliga
termer, ibland bildade efter tyska f�rebilder, ha kvarst�tt �ven n�r
amerikanska uppfinningar och produkter b�rjade dominera inom
branschen.

Skillnaderna i svenska resp. engelska traditioner blir tydligare ju
l�ngre bak�t man g�r i historien: d�r svenskan �vertagit tyskans
Anfang i termen f�r stor begynnelsebokstav, anfang (1806 SAOB), har
engelskan det latinbaserade initial, ett ord som svenskan anv�nder i
andra sammanhang. De typografiska beteckningarna f�r m�tt samman-
faller delvis (d�r finns dock �ven skillnader mellan England och USA),
men �ven h�r finns sv�rf�rklarliga skillnader, d�r svenskan valt
tyskan, fr.a. vid termen f�r 14 pt (en vanlig storlek), mittel, som
engelskan helt enkelt kallar english: d�r svenskan anv�nder ett tyskt
ord f�r att ange n�got vanligt f�rekommande, ÓlagomÓ, v�ljer engel-
skan sin egen nationalitetsbeteckning och anger d�rmed sig sj�lv som
norm.

Likheter mellan metaforiska begrepp �terfinns �ven bland termer
f�r typer: som s� ofta �r det fr�mst delar av f�rem�l som ges namn
efter kroppsdelar. ÓHuvudÓ brukar vara en �terkommande beteckning
f�r framtr�dande eller v�sentlig del (jfr spikhuvud / huvudorsak),
medan ÓfotÓ betecknar n�got bel�get l�ngst ner, Óbergets fotÓ. Typer
har b�de huvud, kropp, fot och k�tt; p� engelska har de dessutom face,
ansikte, dvs. sj�lva bokstavsbilden. Svenska typer har dessutom k�gel
(typstavens tjockklek; baslinje-baslinjem�tt) en tysk import fr�n 1725
(SAOB).

Den �ldsta skriftterminologin pr�glas av latinet, i termer som liga-
tur, versal, kapit�l, kursiv f�r stilar, och korpus, cicero, tertia f�r
m�ttenheter, medan franskan sp�ras i m�ttenheter som brilliant, dia-
mant, perl, nonpareil, borgis (av bourgeois). Ett f�tal termer har



19

inhemskt ursprung, d� oftast genom metaforisk �verf�ring: en stil kan
f�rekomma som mager, halvfet, eller (trekvarts)fet, och beteckningen
gemena (1852 adj., 1924 subst., SAOB) f�r Ósm�Ó bokst�ver kan vara
en metaforisk beskrivning f�r vanligt f�rekommande, alternativt
Ól�greÓ, mer obetydliga bokst�ver.

5.2 Tyskt-danskt-latinskt-engelskt-franskt ursprung

Som ofta p�pekats (jfr Svartvik 1999:226), har engelskans inflytande
p� svenska spr�ket vuxit framf�r allt efter andra v�rldskriget. Spr�k-
ligt inflytande �r ofta f�rknippat med vissa f�reteelser: vanliga exem-
pel �r sp�r av romersk r�tt i juridikens latinismer och av italienskan i
bankv�sendets termer, franskans inflytande p� modets respektive mat-
lagningens spr�k, engelska termer inom sj�farten, samt l�gtyskans
genomgripande p�verkan inom snart sagt alla omr�den av framf�r allt
stadens liv. P� motsvarande s�tt �terspeglas verksamhetens ursprung i
form av apparatur, utbildning o.d. i boktrycksterminologin. Ovan har
visats exempel p� variationen mellan framf�r allt engelsk och tysk
p�verkan; h�r f�ljer en kort sammanfattning av termer f�rdelade �ver
perioden 1520Ð2000. Endast k�rnbegreppen har h�r upptagits, efter-
som sammans�ttningarnas antal p�verkas av b�de spr�kliga faktorer,
t.ex. parallellformer ss. boktryckarel�rling och boktryckeril�rling, och
branschens tekniska utveckling: antalet sammans�ttningar p� det tysk-
influerade digel- eller det engelska offset- avspeglar snarare tekniska
f�rh�llanden inom tryckeribranschen �n respektive spr�ks inflytande
p� det svenska ordf�rr�det.

Som framg�r av exemplen, dominerar tyskan fram till 1900-talet, d�
engelskan �vertar denna roll, framf�r allt inom datorterminologin (se
avsnittet Datortermer nedan). Danskans inflytande kommenteras sepa-
rat nedan. Latinet �terfinns framf�r allt inom termer f�r typsnitt och
storleksangivelser, men latin och grekiska anv�nds �ven under 1900-
talet vid bildandet av nya termer, i synnerhet patenterade uppfinning-
ar. Franskans begr�nsade inflytande g�ller n�stan uteslutande typsnitts-
beteckningar.

En uppst�llning i tabellform skulle kunna ge missvisande resultat
p.g.a. os�ker datering av speciellt sammans�ttningar (den starkt skif-
tande produktiviteten �r ytterligare en k�lla till snedf�rdelning.) F�r-
s�k att samla exempel p� basis av kombinationss�kningar (proveniens)
ur OSA har inte kunnat genomf�ras p.g.a. �verlappande och mot-
s�gande etymologier och andra sv�righeter. D�rf�r har den historiska
och �mnesrelaterade utvecklingen endast redovisats genom valda
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exempel. H�rvid har metaforiska uttryck endast upptagits i undantags-
fall: som framg�r av avsnittet om Metaforer nedan, sammanfaller de i
flera spr�k och kan d�rf�r ha sitt ursprung i motsvarande f�rest�ll-
ningar snarare �n i spr�kliga l�n.

F�r varje sekel har l�ngivande spr�k angivits i samma ordningsf�ljd:
tyska, danska, latin, (grekiska), engelska, franska.

<1500Ð1600
tyska: ett stort antal betydelsel�n/betydelsef�r�ndringar, t.ex. anslag,
avdraga, avl�gga, boll, gemenlig, horunge, indraga, klappa, lappa,
omslag (i bet. bokp�rm), sluta, sl�, sticka (gravera)
danska: ark (jfr avsnittet nedan om tyskt Ð danskt ursprung)
latin: stil, kapital[bokstav], koncept, linje, sekunda[form], text, titel
engelska: Ð
franska: form, kvart

1600Ð1700
tyska: defekt, dyrdank, kast, mittel, regal, remen, trycktyp, typografi,
vals
danska: blanksida (jfr avsnittet nedan om tyskt Ð danskt ursprung)
latin: accidens, dedikation, duern, duodes, fraktur, kanon, kolumn,
korrektion, korrektur, kursiv, kvatern, makulatur, manuskript, pagi-
na-[siffra]
engelska: Ð
franska: garamond, matris, officin

1700Ð1800
tyska: b�ngel, klappholts, k�gel, sirat, spalt
danska: Ð (jfr avsnittet nedan om tyskt Ð danskt ursprung)
latin: cicero, divis, faktor, folio, imperial[format], korpusstil, kustod,
kvadrat, oktav, oktodes[format], punktur, revidera, rotation, spatium
engelska: Ð
franska: annons, broschyr, fasett, gravyr, retuschera, vinjett (NEO)

1800Ð1900
tyska: anfang, br�dstil, bundsteg, degf�rg, digel, d�ckel, fack, fals,
fortel, g�sfot, g�s�ga, h�gtryck, indrag, kilram, Linotype, musserad,
raster, schattering, sk�ntryck, spis, stiltyg, sn�llpress, sp�ne, svibel,
typograf, tryckf�rdig, vidertryck
danska: flughuvud, fuktfat, f�rlappning, gjutgryta, remmika, slut-
nyckel (jfr avsnittet nedan om tyskt Ð danskt ursprung)
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latin: accidens, autotypi, defekt, diamant, divisor, divisorium, donat-
typ, folioduern, imperialstil, initial, kapital[steg], kapit�l, korpulens,
kvaternion, kvintern, ligatur, missaltyp, prim/a, punkt (i bet. m�ttan-
givelse), sekunda[sida/kolumn]
grekiska: fototypi, litografi, xylografi
engelska: stereotypi (skotskt patent), Monotype, slid
franska: affischstil, borgis, deblockera, dekalkomani (franskt patent),
egyptienne, klich�, mignon, nonpareil, petit, stereotyp

1900Ð2000
tyska: plattcylinder, rotogravyr (tyskt patent) rullstj�rna, rullvagga,
samlarelevator, (stil)garnityr, spetstitel, (tryckeri)sal
danska: s�rtryck
latin/grekiska: serigrafi
grekiska: kromatografi, xerografi
engelska (av datortermer har endast de vanligaste medtagits): bold,
bug, copy, default, delete, desktop publishing, desktopteknik, diskett,
dummy, flexografi, font, formatera, grid, grindometer, gr�ng, hyper-
text, justera, kompatibel, kursor, layout, logotyp, Monotype, offset-
tryck, paperback, pixel, plotter, pocketbok, pop-up meny, printer,
router, samlingselevator, sanserif, scanner, screentryck, seriff, skrolla,
sk�rmdump, toner
�vers�ttningsl�n/betydelsel�n: bibliotek, dokument, dra och sl�ppa, fil,
folder, f�nster, h�rdvara, ikon, klippa och klistra, kommando, l�nk,
l�sare, mapp, meny, minne, mjukvara, mus, ordbehandling, pappers-
korg, skrivare, skrivbord, terminal, verktyg
franska: rakel

5.3 Termers ursprung: danska eller tyska?

Tyskans inflytande p� svenska spr�ket har ofta konstaterats; h�r kon-
centreras den etymologiska analysen p� det danska inflytandet. F�r
detta �ndam�l har SAOB kompletterats av tv� flerspr�kiga ordb�cker:
Hugo och Carl Lagerstr�ms lilla Typografisk Ordlista (svenska-dan-
ska-tyska-engelska-franska) fr�n 1911 (h�r TO), samt Leo Moselunds
Typografiske Ord og deres Betydning (danska-tyska-engelska-svenska)
fr�n 1944 (h�r LM). Stavningen av de danska orden f�ljer h�r Mose-
lund.

Enligt historiska uppgifter (Ekdahl 1984:46) har den huvudsakliga
importen av maskiner under 1800-talet skett fr�n Danmark och Tysk-
land (jfr den h�ga frekvensen av f�rstabel�gg ur T�ubels fr�n tyska
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�versatta Boktryckarekonstens practiska handbok, 1823). Med tanke p�
det r�dande l�rlingssystemet, dvs. praktisk utbildning med f� eller inga
tryckta anvisningar, kan b�de danska och tyska termer genom person-
lig handledning ha importerats tillsammans med den nya tekniken.
N�rheten till Danmark �r d� ett argument till f�rdel f�r ett st�rre
danskt inflytande �n vad som vanligen antagits.

J�mf�relser med danska resp. tyska termer ger i n�gra fall intrycket
att danskan varit en v�l s� trolig l�ngivare som tyskan; jfr

sv. ark Ð da. Ark Ð ty. Bogen (etymologin utg�rs h�r av termer f�r
vikningen av pappret, lat. arcus);
sv. blanksida/kolumn Ð da. Blank Side Ð ty. Vakat;
sv. fuktfat Ð da. Fugtetrug, Fugtekar Ð ty. Feuchtapparat;
sv. f�rlappning Ð da. Oplapning Ð ty. Zurichtung;
sv. gjutgryta Ð da. St¿begryde;
sv. nedryckning/nedslag Ð da. Nedrykning Ð ty. Anschlag;
sv. nedryckare Ð da. Nedrykningsside Ð ty. Anfangsseite;
sv. remmika Ð da. R¾mmeke Ð ty. R�hmchen;
sv. slutnyckel Ð da. Slutten¿gle Ð da. Formenschl�ssel.

Ibland finns inflytande fr�n b�de tyska och danska:

sv. utskjutningsschema Ð da. Udskydningsskema Ð ty. Ausschiess-
formel;
sv. s�tthake/vinkelhake Ð da. S¾ttehage /Vinkelhage Ð ty. Winkelhaken

I n�gra fall kan tyskans p�verkan ha f�rmedlats av danskan:

sv. digel Ð da. Diegel Ð ty. Tiegel (d�r principen med tryckplattan, jfr
tegel, framg�r, liksom i eng. platen; sv. digel �r d�remot en mindre
genomsynlig term);
sv. sp�ne (arbetskamrat) Ð da. Gespon Ð ty. Gespan;
sv. spartel Ð da. Spartel Ð ty. Spachtel.

De fall d�r tyskan haft ett tydligt direkt inflytande �r dock betydligt
fler, t.ex.
sv. avklappa Ð da. tage B�rsteaftryk Ð ty. abklopfen;
sv. gemena Ð da. smaa Bogstaver Ð ty. Gemeine;
sv. lik (utel�mnat ord) Ð da. Begravelse Ð ty. Leiche.

Av speciellt intresse �r de fall d�r tv� eller flera spr�k ger uttryck f�r
samma metafor (se avsnittet om Metaforer nedan).
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6. Typsnittsbeteckningar

Bokstavsformernas historia kan f�ljas i ett antal illustrerade verk, t.ex.
Valter Falks Bokstavsformer och typsnitt genom tiderna. I motsats till
den mer tekniskt inriktade produktionsdelen inom tryckv�sendet �r den
typografiska formgivningen rik p� litteratur. H�r skall endast diskute-
ras n�gra drag i SAOB:s registrering av ord inom omr�det.

Bruket att uppkalla nya typsnitt efter k�nda f�rebilder kan skapa
f�rvirring: enligt SAOB �r sabon (1823) en storleksangivelse, vanligen
76 punkter, dvs. stort format. I litteraturen i �mnet �r sabon dock en
typform, uppkallad efter Jacques Sabon, p� 1500-talet �gare till det
k�nda stilgjuteriet i Frankfurt och den som f�rde vidare Garamonds
typsnitt; sabon anger allts� att typsnittet �r en antikva (baserad p�
antika inskriptioner, jfr den engelska termen Roman). Namnet avser
sedan 1964 oftast ett typsnitt tecknat av 1900-talsm�staren Jan
Tschichold.

F�r att ange grad, dvs. typsnittsstorlek, anv�nds skalan brilliant Ð
diamant Ð perle Ð nonpareille Ð kolonel Ð petit Ð borgis Ð korpus Ð
cicero Ð mittel Ð tertia Ð paragon Ð text, med vissa till�gg i form av
br�kdelar (halv, kvarts etc.). Av dessa f�rekommer endast en del i
SAOB, trots deras l�nga historik: brilliant, perle, kolonel, tertia och
paragon saknas, medan diamant, nonpareille, petit, borgis, korpus,
cicero, mittel (med sammans�ttningar) finns (text i den aktuella bety-
delsen har inte kunnat bel�ggas).

Liknande luckor finns f�r de olika best�ndsdelarna av typer: h�r-
streck och schattering/seriff finns, men varken askender (uppstapel)
eller deskender/nedstapel, ej heller klack (annan term f�r schattering
eller seriff).

Ben�mningar p� typsnitt finns mycket s�llan upptagna: antikva,
fraktur, rotunda och schvaback, dvs. de �ldsta beteckningarna, finns,
liksom grotesk, men d�remot inga av de �vergripande termerna didon,
garald, linj�r eller skript, inte heller v�l etablerade beteckningar f�r
enskilda typsnitt ss. textura (Gutenbergs f�rsta typsnitt). D� epony-
miska beteckningar f�r s�rskilda typsnitt (i motsats till eponymiska
beteckningar, f�r hela typfamiljer, t.ex. schvaback) inte medtagits,
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framg�r det inte i vilken utstr�ckning s�dana finns belagda, men av
stickprov att d�ma finns endast en br�kdel upptagna i SAOB eller
NEO.

Sammanfattningsvis f�refaller den del av boktrycksterminologin
som kan h�nf�ras till sj�lva formgivningen av trycket (val av typsnitt
respektive storlek mm.) vara tydligt underrepresenterad i j�mf�relse
med boktryckets konkreta tekniska termer. F�r att l�na datortermer,
�r h�rdvaran betydligt b�ttre dokumenterad �n mjukvaran. N�r vi
kommer till datorterminologin kommer det motsatta f�rh�llandet att
visa sig vara fallet.
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7. Datortermer

Endast s�dana termer har behandlats som har anknytning till ordbe-
handling och d�rmed �r j�mf�rbara med termer relaterade till trycke-
riv�sendet. Antalet har dessutom begr�nsats till ett drygt hundratal f�r
att undvika snedvridna proportioner mellan materialets olika delar:
medan fyra �rhundraden svarar f�r ca 1100 termer, f�r termer fr�n
ett par �rtionden utg�ra vad som motsvarar ungef�r en tiondel av detta
antal.

Efter en t�mligen vildvuxen introduktionsperiod som utm�rktes av
engelska termer, ibland med svenska �ndelser (att deleta) har den sven-
ska datorterminologin omh�ndertagits av Svenska datatermgruppen,
som b�de f�rser vanligt f�rekommande termer med genomt�nkt svensk
spr�kdr�kt och ger anv�ndarna spr�kliga kommentarer. Nedanst�ende
termurval �r dock baserat p� specialiserade ordlistor, datormanualer
och annan facklitteratur.

I motsats till tidigare tekniska innovationer som medf�rt ny appara-
tur med �tf�ljande terminologi, har datorn inneburit en betydande
konceptuell omv�lvning: endast en br�kdel av tekniken �r synlig eller
ens tillg�nglig f�r anv�ndaren. H�rdvaran, dvs. maskinen med dess
tillbeh�r, utg�r en inkapslad enhet vars funktioner och arbetsprocesser
styrs av programvaran/mjukvaran. Anv�ndaren �r h�nvisad till resul-
tatet av denna kombination, produkten, men kan g�ra f�ga f�r att
ingripa i arbetsprocessen, ut�ver att f�lja programskaparens intentio-
ner. Datortekniken st�ller d�rf�r h�ga krav p� pedagogiska kvaliteter i
b�de programvara och manualer.

Datortekniken har dessutom f�tt en snabbare utbredning bland icke
utbildade anv�ndare �n n�gon annan teknik av motsvarande komplexi-
tet. Medan tidigare tekniska innovationer kringg�rdats av krav p�
utbildning, ofta med n�gon form av kvalitetskontroll, �r den stora
majoriteten av datoranv�ndare lekm�n, h�nvisade till manualer och s.k.
support Ð dvs. indirekta kontakter d�r spr�ket snarare �n det konkreta
handhavandet blir v�gledande.

Trots sin nyskapande karakt�r har datortekniken endast f� nyskapade
termer (ex. baud, byte, modem). Datorterminologin pr�glas i st�llet av
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�terbruk: direktl�n (scanner Ð scanner/skanner) �vers�ttningsl�n
(hardware Ð h�rdvara) och olika former av betydelsel�n, inklusive
terml�n (skrivare, bibliotek) och metaforisk anv�ndning (mus, mapp,
verktyg, jfr Sigurd 1986:17). M�nga termer inom datorns grund-
l�ggande moment har h�mtats fr�n den omgivande kontorsmilj�n:
skrivbord, mapp, dokument, klippa och klistra, urklipp, papperskorg Ð
men �ven det f�rbryllande fil, av eng. file, p�rm, mapp. Att denna
form av termskapande genom terml�n fr�n n�raliggande omr�de kan
ha sina risker kan intygas av dataansvariga: anv�ndare kan l�tt f�rledas
till att feltolka h�nvisningar till v�lbekanta och n�raliggande f�reteel-
ser (jfr TechWebUser Questions).

�ven i �vrigt �r utvidgat anv�ndande av existerande ord en vanlig
form av termbildning. Hit h�r en rad metaforiska beteckningar f�r
processer, vars ben�mningar direkt associeras till m�nskliga agenter,
t.ex. l�sare, skrivare, redakt�r/redigerare, textbehandlare. Ytterligare
exempel, bildade enligt samma m�nster, kan leda tankarna i samma
riktning: avkodare, bibliotekshanterare, pekare, l�sar�vervakare, text-
behandlare, texthanterare. Samtliga kan bidra till en �verdrivet per-
sonifierande framst�llning av datorn och dess m�jligheter (jfr St�l-
hammar 1997:122Ð129); h�r finns dock fler exempel inom andra om-
r�den �n det relativt okomplicerade textbehandlandet.

I s� gott som samtliga fall r�r det sig h�r om deduktiva metaforer,
en term som h�r anv�nds f�r att ange metaforer som baseras p� f�r-
st�elsen av en funktion eller en process, snarare �n n�gon iakttagbar
yttre likhet mellan det beskrivna och termen. Det pedagogiska elemen-
tet, termens sj�lvf�rklarande genomsynlighet, blir d� �nnu mer bety-
delsefullt. (Motsatsen, perceptuella metaforer, exemplifieras av mus,
namngiven efter sin likhet med ett litet djur med l�ng svans.)

De centrala svenska datortermer d�r ingen direkt p�verkan fr�n
engelskan kan sp�ras, har ofta f�reg�tts av och bearbetats i diskus-
sioner, ss. dator (1969, efter f�rslag och debatt i Dagens Nyheter) och
gr�nssnitt, f�r interface.

I j�mf�relse med tryckeritermer utm�rks datortermer av fler
direktl�n, ss. bit, byte, font, desktop publishing, modem, pixel, toner.
Ibland sker anpassning genom stavning: bugg, dokument, fil (av file),
ikon, kompatibel, kursor, logotyp, meny, tabb; likas� f�rekommer
avledningar: deleta, formatera, justera, pixelierade tecken, printa ut,
skrolla. H�r finns flera �vers�ttningsl�n: avgr�nsare (delimiter), av-
kodare (decoder), bakgrundsutskrift (background print), biblioteks-
hanterare (library manager), drag och sl�pp (drag and drop), f�nster
(window), klipp och klistra (cut and paste), I-balk (I-beam), ins�tt-
ningspunkt (insertion point), linjal (ruler), l�nk (link), l�sare (reader),
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minne (memory), mus (mouse), ordbehandling (word processing),
rulla (scroll), skrivbord (desktop), verktyg (tool). Blandformer f�re-
kommer ocks�: batch-ombrytning, defaultv�rde, flatb�ddsscanner.
D�remot saknas �nnu de m�nga sammans�ttningar som utm�rker
tryckeritermer och d�r oftast betecknar teknisk specialisering (jfr den
stigande andelen i engelskspr�kig datorterminologi av f�rkortningar
baserade p� flerledade sammans�ttningar). Typiskt nog upptr�der
s�dana sammans�ttningar bland datortermer fr.a. vid beteckningar f�r
olika slags skrivare (bl�ckstr�leskrivare, laserskrivare) och scanner
(flatb�ddsscanner, parallellports scanner [sic]), dvs. konkreta f�rem�l.
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8. Metaforer

Metaforer h�r sannolikt till de vardagsuttryck, som s�llan finns upp-
tagna i fackb�cker. L�rlingssystemet, och d�rmed avsaknaden av
tryckta l�rob�cker, kan ocks� ha medf�rt att f� vardagliga, mindre
specialiserade uttryck finns belagda i SAOB, d�r k�llorna f�r bok-
tryckstermer domineras av handb�cker, ordb�cker och uppslagsverk.

Av s�rskilt intresse �r s�dana metaforer som uttrycker liknande
tankes�tt i fler �n ett spr�k. S�dana metaforer kan ses som i egentlig
mening kognitiva, allts� uttryck f�r tankestrukturer. Nedan f�ljer
exempel, alfabetiskt sorterade under det betecknade begreppen; jfr av-
snitt 7.

Det �verv�gande flertalet betecknar sj�lva s�ttningsarbetet och d�r
f�rekommande tecken, typer och delar av typer m.m. H�r noteras en
tendens att anv�nda metaforiska uttryck med kroppslig, ofta m�nsklig
anknytning:

br�llop f�r dubbelsatt ord (ty. Hochzeit, da. Bryllup);
flughuvud f�r uppochnedv�nd bokstav som anv�nds som ers�ttning f�r
saknad bokstav (da. Fluehoved);
fot f�r nedre del, som i fotnot (da. Fodnote, ty. Fussnote, eng. foot-
note);
huvud f�r �vre del av spalt eller sida (da. Hoved, ty. Kopf, eng. head,
fr. t�te), liksom fot en vanlig metaforisk angivelse av l�ge eller place-
ring;
gjutmun p� gjutgryta (da. St�bemund, eng. delivery mouth:)
g�sfot resp g�s�ga f�r citattecken (da. Gaase¿yne, ty. G�nseaugen,
G�nsef�sschen);
halvfet, (hel)fet f�r att ange tjocklek p� tecken (da. halvfed, fed Skrift,
ty. halbfet, fette Schrift, eng. fat face type (speciell typsnittskarakt�r,
annars bold, framtr�ngande, men �ven heavy, en variant av fat/fet), fr.
caract�res, demigras, gras, jfr �ven korpulens f�r Õbredden av bokst�-
vernas linjerÕ. Jfr �ven en bokstavstyps k�tt, kropp (nedan).

Den ofta citerade metaforen horunge f�r ensamt, Ó�verblivetÓ ord i
ny spalt eller p� ny sida Ð ett f�rd�mande begrepp f�r en kritiserad
f�reteelse, kan dessutom f�rses med de n�got ov�ntade best�mningarna
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enkel resp. dubbel, vilket tyder p� att termen lexikaliserats och den
ursprungliga metaforen inte l�ngre noteras (da. Horunge, ty. Huren-
kind, eng.orphan, bastard, fr. batard, d�r engelskan skiljer sig fr�n de
�vriga spr�ken med sin mindre f�rd�mande metafor orphan, f�r�ldra-
l�st barn);
kustod, vakt, som beteckning f�r en sista stavelse som upprepas, st�r p�
vakt, som f�rsta stavelse vid sidbyte (da. Kustode);
k�tt, tomrummet kring bokstavsbilden p� en bokstavstyp (da. K�d, ty.
Fleisch);
levande kolumntitel som inneh�ller uppgift om kapitel, i motsats till
d�d k. (ty. lebende Kolumnentitel, eng. running headline, fr. titre
courant; allts� andra former av r�relse, liv); (jfr aktiv sidrubrik som
datorterm);
en bokstavs kropp eller typkropp (da. Skriftlegeme, ty. Schriftk�rper,
eng. body, fr. corps de lettre);
lucka f�r mellanrum i sats (da. Gab, ty. L�cke);
sl� munk, trycka utan f�rg eller med svag f�rg (da. Munkeslag, ty.
M�nchschlag, eng. pull monks); enligt SAOB kan avsaknaden av f�rg
liknas vid en munks tonsur;
spis, att spisa, spisbildning, spisig, f�r uppskjutande delar av utfyll-
nadsmaterial i en s�ttning, en ogenomsynlig metafor som f�r sin f�r-
klaring av sitt tyska ursprung (da. Spies, ty. Spiess, spjut, dvs. ngt som
sticker upp)
sp�rra, �ka mellanrum, jfr utsp�rra i meningen ÕvidgaÕ (ty. sperren,
�ven spationieren, men da. spatiere, eng. space, d�r motsvarande be-
grepp �terges med germansk- resp. latinbaserad term);
svibel eller svibelfisk, typer som hamnat i oordning och kan liknas vid
sm�fisk, vilket ocks� kan f�rklara valet av kollokerande verb, att f�
svibel(fisk), analogt med att f� fisk (da. Svibelfisk, ty. Zwiebelfisch,
dvs. fisk med l�k);
utg�ng, avslutning(srad) p� textstycke (da. Udgang, ty. Ausgang, eng.
exit).

En mindre grupp metaforiska uttryck anger verktyg:

ryttare f�r f�rgrivningsvals (da. Rytter, ty. Reiter);
skepp eller s�ttskepp, flat brickliknande h�llare f�r satta rader, en av
tryckeriv�sendets �ldsta termer som uppvisar genomg�ende likhet i
samtliga unders�kta spr�k (da. Skib, ty. Schiff, eng. galley, fr. gal�e)
�l eller �lspets, ett spetsigt s�ttningsverktyg (da. Aal, ty. Ahle, Ahl-
spitze);
�ra p� s�ttlinje (ty. Ohr)
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Bland �vergripande termer utg�rs ett intressant fall av sm�r 1951
(f�rdelaktigt s�ttningsarbete), som uttrycker samma tanke som da.
Svinesteg, ty. Speck, eng. fat, samt det svenska att vara i sm�ret (jfr
�ven ungdomsspr�kets fet, fett, Ódet rockar fettÓ, ett allm�nt positivt
adjektiv/adverb. (Jfr det �ldre bruket av fett: Óett fett kontraktÓ, dvs.
ett kontrakt som leder till v�lm�ga och d�rmed fetma.) B�da dessa
termer har den ickemetaforiska varianten da. Fordel, ty. Vorteil, eng.
vantage (dvs. sv. f�rdel), som f�rsvenskats till det ogenomskinliga
fortel, fottel 1823, vb fortla 1853.

Motsatsen till s�dant arbete kan kallas surk�l, en term f�r uppdrag
som redan betalts men utf�rs i efterskott, ett impopul�rt arbete (da.
Surkaal, ty. Sauerkraut).

Liknande exempel, d�r dock b�de ord- och tankelikhet f�religger �r
br�dstil, alt. br�dtext (SAOL) f�r tryckarens Ódagliga br�dÓ, dvs.
vanlig text (ty. Brotschrift, da. Br�dskrift).

Ut�ver dessa metaforer med motsvarigheter i n�got annat spr�k
finns en handfull andra exempel d�r bel�gg endast f�religger p� sven-
ska: flod, gata, glugg (sammanh�ngande mellanrum i sp�rrad text);
gemena (sm� bokst�ver, dvs. de mest allm�nt f�rekommande bok-
st�verna, ev. Ól�gre st�endeÓ bokst�ver); ros (Ósvibel som uppkommit
gm att (l�st ombunden) sats fallit s�nderÓ, 1951, GrafUppslB); r�nta
(stil som tagits ur formen men �nnu inte lagts i kast); galge resp. scha-
vott f�r delar eller tillbeh�r; klack (tv�rstaplar p� bokst�ver, �v.
schattering el. serif(f). �ven h�r dominerar termer f�r arbetspro-
cessen �ver beteckningar f�r verktyg o.d.

Till metaforiska uttryck i vidare bem�rkelse kan ocks� r�knas de
m�nga sammans�ttningarna med lokaliserande partiklar, jfr nedan,
Partikelverb. Valet av partikel kan dock p�verkas av ett annat spr�k
och d�rmed framst� som ologiskt i det svenska spr�ksystemet.

Som framg�r av exemplen, �r flertalet metaforiska uttryck baserade
p� n�gon yttre, perceptuell likhet: huvud, fot (bel�genhet) g�sfot/-�ga,
fet stil, lucka, glugg, flod, gata, ryttare, svibel, �l(spets). Det finns
dock �ven deduktiva metaforer som bygger p� en likhet mellan funk-
tioner, processer eller egenskaper: br�dstil/-text, horunge, levande/d�d
(kolumntitel), kustod, gemena bokst�ver. Som visats i avsnittet om
datorterminologin �r f�rh�llandet det omv�nda inom denna teknik d�r
arbetsprocesserna i allt v�sentligt �r f�rdolda f�r anv�ndaren: att ge
f�rklarande och minnesunderl�ttande ben�mningar blir d� �nnu mer
v�sentligt.
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9. Produktiva ordled

Vissa centrala begrepp blir naturligt nog utg�ngspunkter f�r stora
antal termer, speciellt i ett spr�k som svenskan som kan bilda ord
genom (sammanskriven) sammans�ttning utan mellanled. H�r ska de
mest produktiva bland tryckeriv�sendets termer anv�ndas som exempel
dels p� uppkomsten av sammansatta termer, dels p� utveckling av
s�dana termer �ver tid.

De fyra mest produktiva begreppen, -tryck-, boktryck- (h�r �tskilt
fr�n tryck-), -s�tt-/sats, -stil- utg�r k�rnorna i totalt ca 240 termer,
dvs. ca en femtedel av materialet, datortermer undantagna. (Eftersom
tv� av dessa k�rnbegrepp befinner sig utanf�r SAOB:s hittills utgivna
volymer, kan andelen naturligtvis v�xa ytterligare.)

F�r respektive ord f�rdelar sig sammans�ttningarna enligt f�ljande:

tryck-= 68 efterst�llda sammans�ttningar + 11 framf�rst�llda. Flertalet
efterst�llda sammans�ttningar anger hj�lpmedel e.d. f�r tryck:
trycktyp, tryckpress; resultat av tryck: trycksak, tryckfel; verksamhet
och utf�rare: tryckareges�ll, tryckeriarbetare (jfr nedan om boktryck-
are/-eri), medan framf�rst�llda sammans�ttningar utg�r termer f�r
olika typer av tryck, mestadels tryckmetoder, t.ex. djuptryck, h�g-
tryck, plantryck. H�r har s�rskilt utskiljts:

boktryck-= 49 (endast) efterst�llda sammans�ttningar; h�r f�rdelas
sammans�ttningarna lika mellan formen boktryckar/e- (18 ex.) och
boktryckeri- (25 ex.). F�rdelningen �ver tid �r d�remot p�fallande
oj�mn: medan boktryckar/e-sammans�ttningar �r t�mligen j�mnt f�r-
delade 1640Ð1906, f�rekommer boktryckeri- koncentrerat 1752Ð1804
(13 ex.), antagligen under inflytande av det kgl. boktryckerireglemen-
tet av 1752 (k�lla f�r 4 ex. i SAOB); d�refter blandas b�da formerna.
Kriterierna f�r val mellan formerna �r inte helt klara: boktryckeri-
kan f�refalla ett naturligt val d�r sj�lva r�relsen avses (ex. boktryck-
erir�relse, boktryckeriverksamhet), medan boktryckar/e- kan beteckna
f�reteelse som f�rknippas med ut�vare eller verksamhet
(boktryckar/e/m�rke, boktryckaref�rening), jfr Lundbladh 1996. Det
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finns dock flera exempel p� dubblering: boktryckareges�ll (1670) Ð
boktryckeriges�ll (1752) Ð boktryckeril�rling (1796) Ð boktryckare-
l�rling (1823), boktryckarkonst (1691) Ð boktryckerikonst (1756),
boktryckaresocietet (1739) Ð boktryckerisocietet (1752).
s�tt-/sats = 30 efterst�llda sammans�ttningar +38 framf�rst�llda, varav
de flesta utg�r fr�n s�ttare resp. s�ttning: b�de metod och produkt
f�rekommer som framf�rst�lld sammans�ttning, t.ex. blys�ttning,
fotos�ttning, Monotypes�ttning, resp. nots�ttning, rubriks�ttning,
medan efterst�llda sammans�ttningar oftast anger verktyg: s�tthake,
s�ttmaskin, s�ttkast. Av dessa utg�r sammans�ttningar p� -sats- en
mindre del (16 ex) av naturliga sk�l, eftersom sj�lva satsen utg�r
endast en del av s�tteriarbetet. I motsats till s�tt-sammans�ttningar
finns h�r endast ett f�tal ben�mningar p� redskap: satsbr�da, satsblock,
medan flertalet anger formgivningen: satsbredd/-h�jd, satsbild, sats-
konst, satsyta. Eftersom s�dana, estetiska begrepp best�r oavsett teknik-
skiften, �r sammans�ttningar p� sats- fortfarande produktiva (satsh�jd
1952), i motsats till sammans�ttningar p� s�tt-, d�r sista registrerade
term, s�ttkast, �r fr�n 1921.
stil-= 27 efterst�llda sammans�ttningar + 22 framf�rst�llda. De efter-
st�llda sammans�ttningarna anger redskap: stilkast, stilmetall, resultat:
stilprov, stilfel, verksamhet eller utf�rare stilgjuteri, stilgjutare, stil-
sk�rare, medan de framf�rst�llda anger speciella stilar, t.ex. bokstil,
frakturstil, kanslistil etc., en lista som naturligtvis kan ut�kas med
antalet inkluderade stilbeteckningar.

Totalt utg�rs allts� drygt en femtedel av hela materialet
(datortermer undantagna), dvs. ca 240 termer, av sammans�ttningar
(174 efterst�llda + 71 framf�rst�llda) baserade p� ett litet f�tal grund-
l�ggande begrepp/ordstammar Ð ett tydligt exempel p� � ena sidan
dominansen av centrala begrepp som produktiva ordstammar, � andra
sidan sammans�ttningars frekvens i svensk ordbildning.

Ut�ver dessa h�gproduktiva ord finns ytterligare �tta ord (accidens,
f�rg, korrektur, rad, rotation, spalt, typ) som vardera bildar k�rna i
mer �n tio (efterst�llda) sammans�ttningar, vilka sammanlagt uppg�r
till 120 sammans�ttningar. D�rmed baseras ca 360 ord, n�rmare en
tredjedel av materialet (datortermer undantagna) p� ett dussin produk-
tiva, centrala begrepp. Som j�mf�relse kan n�mnas att f�rre �n 200
termer utg�rs av simplexord. Bland datortermer �r d�remot simplex-
orden i majoritet, medan sammans�ttningar utg�r ett litet f�tal.
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10. Termers utveckling: akt�r Ð aktion?

10.1 Allm�nt

Ordningsf�ljden, definierad som f�rstabel�ggsdatum, varierar f�r verb
Ð substantiv/nomen actionis, alt. aktionssubstantiv (Malmgren 1994) Ð
nomen agentis, alt. akt�rssubstantiv (handling Ð resultat/f�reteelse Ð
akt�r). H�r har framf�rst�lld best�mning till aktions- resp. akt�rs-
substantiv f�tt omfatta s�v�l objektet f�r handlingen (stilsnideri, stil-
sk�rare) som angivande av handlingens typ (hands�ttning, hands�ttare).
Som framg�r av exemplen nedan, �r det sv�rt att se n�got tydligt
m�nster, ut�ver att detaljerade sammans�ttningar kommer sist eller
sent i respektive sekvens (men �ven h�r finns undantag som revider-,
d�r reviderark, revisionsark, revideringsark och revider upptr�der
f�re agenten reviderl�sare/reviderare. �ven h�r f�rsv�ras naturligtvis
arbetet av de bristf�lliga uppgifterna f�r sammans�ttningar i SAOB.

Som j�mf�relse kan n�mnas att f�r s.k. nolltransformation i engel-
ska brukar f�ljden anges substantiv Ð verb; verb Ð substantiv; dock �r
den verkliga ordningsf�ljden av naturliga sk�l sv�r att fastst�lla.

verb Ð aktionssubstantiv Ð (akt�rssubstantiv): 7 (4)
avl�gga 1790 Ð avl�ggning 1875; avl�ggssp�n 1836 Ð avl�ggningssp�n
1889 (akt�rssubst. saknas) H�r, liksom i fler fall nedan, mots�ger
exemplen Gundersen 1985:169: Ó forkortingsprosess etter et velkjent
m�nster: midtre ledd i et treleddet ord utg�rÓ; detta tycks inte vara
n�got stabilt m�nster p� svenska, jfr nedan.
avklappa 1870 Ð avklapp 1875 / avklappning 1882 (akt�rssubst. saknas)
retuschera 1772 Ð retusch 1874 (akt�rssubst. saknas)
lappa 1873 (jfr lappa upp 1906, se nedan om partikelverb) Ð lapp 1906
Ð lappning 1906 Ð lappkniv 1915
revidera Ð reviderark 1757 / revisionsark 1816 /revideringsark 1825 Ð
revider 1860 Ð reviderl�sare 1904 Ð reviderl�sning 1932 Ð reviderare
1944
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trycka (NEO f.1520) Ð tryck (NEO 1544) Ð trycksak 1699 Ð tryckare
1700 (tryckerska 1749) Ð ssg. (se sep. avsnitt om produktiva termer ss
(bok)tryck-, s�tt-/sats-, stil-)

verbform saknas (objekt/typ framf�rst�llt), aktionssubst. Ð akt�rs-
subst.: 7
nottryckeri 1769 Ð nottryck 1773 Ð nottryckare 1805
stentryck 1820 Ð stentryckeri 1820 Ð stentryckare 1825 Ð stentrycks-
press 1844
nots�ttning 1823 Ð nots�ttare 1823
stilsnideri 1741, stilsk�rning 1823 Ð stilsk�rare 1853
stereotypgjuteri 1873 Ð stereotypgjutare 1889
typsnitt 1877 Ð typsnittstecknare /typtecknare 1906
typografi 1685 Ð typografisk 1786 Ð typograf 1853 (obs. tidsf�rskjut-
ningen mellan termerna f�r verksamhet resp. utf�rare)

aktionssubst. Ð verb (retrograd avledning) Ð akt�rssubst.: 3
(litografik 1811) Ð litografiskt tryck 1823 Ð litografera 1829 Ð litograf
1845
ombrytning 1651 Ð bryta om 1850 Ð ombrytare 1853
(stereotypi 1826) Ð (stereotypisk 1832) Ð stereotyp [=tryckform] 1837
Ð stereotypisera 1847/stereotypera 1848 Ð stereotypmakare 1885 Ð
stereotyp�r 1885 (jfr stereotypgjuteri 1873 Ð stereotypgjutare 1889
nedan)

aktionssubst. Ð akt�rssubst Ð verb (retrograd avledning): 1
rubriks�ttning 1913 Ð rubriks�ttare 1916 Ð rubriks�tta 1940 Ð rubrik-
sats 1943

verb Ð akt�rssubst.Ð aktionssubst.: 2
avdraga 1773 Ð avdrag 1807 Ð avdragare (1784 NEO)
s�tta (NEO f.1520) Ð s�ttare 1669 (s�tterska Typogr.f�ren.1884,
s�ttarinna 1897), ssg. -hake, -linje 1700-talet, -sats 1823, ssg. -regal,
-kast, -skepp 1900-talet (s�ttning 1915 som subst., Ófelfri ~Ó, jfr dock
Strindbergs brev, 1880; som handling 1956)

verbform saknas (objekt/typ framf�rst�llt), akt�rssubst. Ð aktions-
subst.: 5
f�rr�dss�ttare 1853 Ð f�rr�dss�ttning, -sats 1873
hands�ttare 1895 Ð hands�ttning 1906 Ð hands�tteri 1917
rotationstryckare 1900 Ð rotationstryck 1904 Ð rotationstryckt 1935
(verbform?) Ð rotationstryckeri 1958 (NB detaljssg., -f�rg,-bly,-me-



35

tall,-djuptryck,-stereotypi,-gravyr,-vals etc. 1905Ð1928, dvs. f�re
samlingsbeteckningen -tryckeri)
notstickare 1873 Ð notstickeri 1921 Ð notstickning 1939
stilgjutare 1726 Ð stilgjuteri 1740 Ð stilgjutning 1782
(obs: spis-ar 1807 Ð spisa 1912 Ð spisig 1958 (av ty. Spiess, spjut)

akt�rssubst. Ð verb (retrograd avledning) Ð aktionssubst : 2
il�ggare 1873 (jfr il�ggerska 1893) Ð il�gga 1881, jfr l�gga i 1745 Ð
(il�ggningsapparat 1881)
maskins�ttare 1904 Ð maskins�tta 1906 Ð maskins�ttning 1906 Ð ma-
skins�tteri 1917

Det �r allts� sv�rt att urskilja n�got klart m�nster p� basis av detta
material, i synnerhet som sammans�ttningarnas datering �r bristf�llig.
En f�rsiktig slutsats kan vara, att verbformer kommer tidigt, att retro-
grad avledning av verb f�rekommer relativt s�llan (maskins�tta, rub-
riks�tta, il�gga, d�r dock l�gga i f�rekommer tidigare), och att akt�rs-
substantiv tycks upptr�da tidigare �n aktionssubstantiv.

Akt�rssubstantiv kan ytterligare preciseras f�r att ange k�n, se
nedan.

10.2 Akt�rssubstantiv: beteckningar f�r kvinnor
i tryckerin�ringen

S�ttare 1669 (s�tterska Typografiska f�reningens protokoll 1884, se
Ekdahl s. 29ff, s�ttarinna 1897 SAOS:GHT)
tryckare 1700 (tryckerska 1911, p�stryckerska 1749, porslintryckerska
1856; SAOS)
korrekturl�sare 1831 (korrekturl�serska 1929)
il�ggare 1873 (il�ggerska 1893)
motl�sare 1875 (motl�serska 1925)

Som framg�r av det begr�nsade antalet exempel �r kvinnorna relativt
sparsamt representerade bland arbetskraften. Enligt Ekdahls �versikt
av det fackliga arbetet inom tryckerin�ringen (Ekdahl 1984:29 ff)
anst�lldes okvalificerad kvinnlig arbetskraft p� 1850-talet f�r att
snabbt f� b�de kvantitativt och kvalitativt st�rre betydelse: vid sekel-
skiftet 1900 utgjordes en femtedel av den totala och en tiondel av den
utl�rda arbetskraften av kvinnor. Kvinnorna m�tte segt motst�nd
under olika f�rev�ndningar: de var s�mre utbildade, d�rmed s�mre
betalda och kunde d�rigenom hota b�de typografyrkets status samt dess
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l�nevillkor; arbetet ans�gs alltf�r tungt f�r kvinnorna och blydammet
kunde hota deras Óbarnalstrande funktionÓ (Ekdahl 1984:30). Arbets-
givarna, liksom vissa typografer v�rderade d�remot kvinnornas
arbetsdisciplin, inklusive deras nykterhet Ð av samtida dokument fram-
g�r att facket uppm�rksammat brister i arbetsdisciplinen och g�rna s�g
en f�rb�ttring som kunde underl�ttas genom anst�llning av fler kvin-
nor.

F�rslag om kvinnors r�tt till medlemskap i Typografiska f�reningen
v�cktes f�rsta g�ngen 1874 f�r att d�refter bordl�ggas och avsl�s upp-
repade g�nger innan kvinnor slutligen vid slutet av 1880-talet kunde
organisera sig fackligt.

F�rstabel�ggens datering kan s�gas bekr�fta utvecklingen mot allt-
mer kvalificerade arbetsuppgifter: fr�n de mer okvalificerade befatt-
ningarna s�tterska 1884 (Ekdahl) / s�ttarinna 1897 (SAOS), il�ggerska
1893 och tryckerska 1911 till de mer kr�vande motl�serska (vid kor-
rekturl�sning) 1925 och korrekturl�serska 1929.
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11. Ytterligare ordbildningsaspekter

11.1 Termers former: kortare eller l�ngre?

En j�mf�relse mellan olika former av termer f�r samma f�reteelse
visar en viss variation, d�r �tminstone ett exempel har en etymologisk
f�rklaring: de skilda formerna tycks g� tillbaka p� ett engelskt resp.
tyskt ord och f�lja respektive form: samlingselevator (1906) (jfr eng.
assembling elevator) Ð samlarelevator (1915) (jfr ty. Sammlereleva-
tor). Flertalet f�rl�ngs i den senast registrerade formen: avklapp
(1875) Ð avklappning (1882); avl�ggssp�n (1836) Ð avl�ggningssp�n
(1889); gjutinstrument (1789) Ð gjutningsinstrument (1906); kom-
plettmaskin (1873) Ð komplettgjutningsmaskin (1906); korrigerstol
(1823) Ð korrigeringsstol (1853); korrigert�ng (1881) Ð korrige-
ringst�ng (1913); reviderark (1757) Ð revideringsark (1825); s�ttma-
skin (1824) Ð s�ttningsmaskin (1893), medan endast ett f�tal f�rkortas:
fuktningsmaskin (1872) Ð fuktmaskin (1881); radgjutningsmaskin
(1905) Ð radgjutmaskin (1909); typs�ttningsmaskin (1904) Ð typs�ttma-
skin (1937).

Detta begr�nsade antal exempel tycks klart mots�ga den tendens som
beskrivs Gundersen (1985:169), som i ett liknande material avl�ser en
bekr�ftelse av Óen forkortingsprosess etter et velkjent m�nster: midtre
ledd i et treleddet ord utg�rÓ.

11.2 Partikelverb

Av materialets ca 70 verb �r ungef�r h�lften partikelverb. B�de fast
och l�st sammansatt partikel f�rekommer, med klar �vervikt f�r fast
sammansatt partikel. Dock b�r p�pekas att f�rdelningen kan ha p�ver-
kats av prim�rmaterialet: eftersom fast partikel oftare anv�nds i skrift-
spr�ket �n l�s partikel (jfr Om teknikens spr�k 1977:19), och SAOB
baseras p� skriftliga bel�gg, blir talspr�kets former underrepresente-
rade. Vidare saknas i stor utstr�ckning textprover f�r s�v�l samman-
s�ttningar (se ovan) som partikelverb. Andra os�kra faktorer i SAOB:s
behandling av partikelverb har p�visats av Rogstr�m (1996:64Ð65).
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I nedanst�ende lista anges SAOB:s k�lla efter �rtalet; okursiverade
ord markerar att ordet kan finnas efter st�, medan varianter som inte
anges i SAOB markeras * framf�r okursiverat ord.

*bryta in Ð inbryta 1888 = ombryta 1850 Dalin
bryta om 1850 Dalin (bryta spalter till sidor); 1853 Fahlgr�n (flytta
om ord) Ð ombryta 1651 Sch�ck (1854, i handl. fr. 1651)
*bryta p�; jfr ombryta Ð p�bryta 1854 Sch�ck
*bygga in Ð inbygga 1915 Elge
draga av 1805 Nordfors Ð avdraga 1773 Bj�rnst�hl
*draga ihop Ð hopdraga ej i SAOB, jfr TO
*draga in Ð indraga 1823 T�ubel
g�ra ut 1520 Ð *utg�ra
*j�mna ut Ð utj�mna (utj�mning SAOS 1881)
*klappa av Ð avklappa 1870
lappa upp (form) 1915 Elge Ð upplappa
l�gga av 1745 boktr. Ð �ven avl�gga, utan bel�gg
l�gga i 1745 Ð il�gga 1881
l�gga ut ej i SAOB, jfr Lagerstr�m Ð utl�gga
l�pa in 1823 T�ubel Ð inl�pa 1823 T�ubel
rikta (till) 1784 Bj�rkegren Ð tillrikta, jfr Moselund
*rycka ned Ð nedryckare 1913
skjuta om 1881 Nordin Ð *omskjuta (endast idrott)
*skjuta ut Ð utskjuta Óboktr.Ó, utan bel�gg
sluta 1823 T�ubel Ð tillsluta
sluta upp 1823 T�ubel Ð uppsluta
sluta ut 1881 Nordin Ð utsluta
sl� ned 1881 Ð nedsl� 1915 Elge
sl� om Ð omsl� 1853 Fahlgr�n
sl� ut 1853 Fahlgr�n Ð utsl�
spalta av 1850 Ð avspalta 1850
sp�na upp 1853, 1959 Ð uppsp�na
stj�lpa om 1915 Elge Ð *omstj�lpa
s�tta om Ð oms�tta 1791
s�ka av Ð *avs�ka (jfr avs�kare 1961 NEO; SAOL)
trampa av Ð avtrampa 1762 (korrekturer)
trycka av Ð avtrycka 1881 Nordin
trycka in Ð intrycka 1864 (i texten intryckt)
trycka samman Ð sammantrycka 1669
vaska av Ð avvaska 1873



39

Av ovanst�ende (36) verb �r mer �n tre fj�rdedelar belagda i endast
en, mestadels fast sammansatt, form.

F�ljande har mer �n en partikelvariant:

bryta+in/om/p�
draga+av/hop/in
l�gga +av/i/ut
skjuta+om/ut
sluta+upp/ut
sl�+ned/om/ut
trycka+av/in/samman

Medan den lilla gruppen partikelverb med flera partikelvarianter ut-
g�rs av relativt vaga verb, som med undantag f�r trycka+ knappast �r
tydligt relaterade till n�got led i tryckprocessen, beskriver majoriteten,
verb med endast en partikel, ett tydligare definierat handlingsmoment
(bygga, h�va, j�mna, klappa, lappa, l�pa, rikta, rycka, sk�ra, spalta,
sp�na, sticka, stj�lpa, s�tta, s�ka, trampa, vaska). T�nkbara f�rkla-
ringar till skillnaderna kan vara att f�rre handlingsalternativ f�religger
vid de mer entydiga verben: genom sin st�rre tydlighet beh�ver de inte
partiklar f�r st�rre precision.
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12. Sammanfattning

En analys av ett fackomr�des terminologi visar sig vara intressant ur
m�nga synpunkter: inflytandet fr�n andra spr�k framg�r tydligt, lik-
som effekterna av tekniska f�r�ndringar. Materialet utg�r en prov-
karta p� ordbildningsm�nster i svenska spr�ket, d�r sammans�ttningar
i flera led dominerar klart. Likas� finns rikliga exempel p� partikel-
verb; b�da dessa ordbildningstyper f�rtj�nar ytterligare analyser. F�-
rekomsten av metaforik med motsvarigheter i andra spr�k bekr�ftar
b�de internationella influenser inom fackomr�det och teorier om all-
m�nm�nskliga, kognitiva metaforer.

� andra sidan visar ocks� en s�dan unders�kning p� vissa svagheter
hos SAOB, framf�r allt avsaknaden p� bel�gg och konsekvent datering
av sammans�ttningar, n�got som f�rsv�rar diakroniska studier av
fackterminologier med stor andel sammans�ttningar. Likas� medf�r
den oj�mna f�rekomsten av textprover att kollokerande uttryck blir
ofullst�ndigt redovisade. Detta �r desto mer beklagligt som SAOB visat
sig ha en mycket god t�ckning av facktermer, trots sitt syfte att redo-
visa allm�nspr�kets anv�ndning.

Vad betr�ffar den elektroniska versionen, OSA, f�religger �nnu
(h�sten 2000) flera sv�righeter betr�ffande s�kningsm�jligheter p� s�-
v�l �mne (h�r Óboktr.Ó) som etymologier, vilket i praktiken har v�rre
konsekvenser. Dateringen vid etymologis�kning utg�r fr�n f�rsta f�-
rekomst, utan h�nsyn till senare betydelse�ndringar, och s�kning p�
ÓproveniensÓ uppvisar alltf�r m�nga felaktigheter f�r att kunna anv�n-
das i sitt nuvarande skick. Arbete p�g�r dock f�r att f�rb�ttra tekniken
och d�rmed m�jligheterna till de snabba, breda s�kningar som f�rut-
s�tter elektronisk bearbetning.
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