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S u qt sh a sp råhnrirn nde?t Stockholm den 7 april 1999
Box9215
102 73 STOCKHOLM

Johanna Bäck
Ekoparlsfonden W'WF
Strömma kanalbolag
Skeppsbron 22
111 30 STOCKHOLM

Båista Johanna Bäck!

Margareta WesEnan har ben mig besvara ditt brev om nationalstadsparken/Irlationalstadsparken

Vi har svarat på denna fraga tidigare och konstaterat att man kan se uttrycket som ett egennamn

och foljaktligen skriva det med versal begynnelsebokstav. Men båist vore egentligen att anviinda

det riktiga egennamn som detta område har, nåimligenEkoparl«n.

Det lir sant att det i dag bara finns en nationalstadspark Men det ?ir inte osannolikt att detkan

skapas nya sådana parker. Det vore ju tokigt om inte dessa parker också skulie omtalas som

nationalstadsparker. Och dä kan unrycket fungera som egennamn för en viss park bara om man

lägger till vilken stad ('Nationalstadsparken i Stockholm") eller vilket land ('Nationalstadsparken

i Sverige") parken ligger i eller om sammanhanget klart uwisar detta. Uturycket kan inte i sig

sägas ha tillriicklig karaktär av egennamn. Jiimftirelsen med nationalpark och sndspark åir bely-

sande. Ni[r nu det unika namnet El<oparken finns iir det viil btist som sagt att anviinda det.

Ovanstående torde vlil besvara dina frågor, men hiir kommer det direlta svar.

1 Ja, man kan skriva på bägge sätten. Jåimfrir dock pun}t 3.

2 Den biista lösningen verkar vara att anvtinda Ekoparken som egennamn.

3 Iu det frnns fatl då det endast passar med gemen begynnelsebokstav, n?imligen då man inte

avser att anviinda uthycket som egennamn. Vid minsta tvekan 2ir det biist att viilja gemen. Om

man avser att anvtinda det som egennamn, så skall det vara versal begynnelsebokstav. Jiimför

dock punkt 2.

Med viinlig hiilsning

SVENS KA S PRÅKNÄ]VINDEN
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