
Swedish Appendices 
 
 
 
 

 
S1.TXT 
pil 
til 
kil ("k" som i kal) 
bil 
dil 
gil ("g" som i "gol") 
fil 
sil 
sjil ("sj" som i "schal") 
kil ("k" som i "kjol") 
hil 
mil 
nil 
lil 
ril 
vil 
jil 
 
 

S2.TXT 
pal 
pol (som i "gol") 
tal 
tol 
kal 
kol (som i "cool") 
bal 
bol 
dal 
dol 
gal 
gol 
lal 
lol 
val 
vol 
jal 
jol 
 



S3.TXT 
pril (som i "pryl") 
tril (som i "tran") 
kril (som i "kran") 
plil (som i "plan") 
klil (som i "klen") 
tvil (som i "tvål") 
kvil (som i "kval") 
 
S4.TXT 
lipp 
litt 
lick 
libb 
lidd (som i "vidd") 
ligg 
liff 
liss 
lisch 
litj (som i "tjing") 
lihh 
livv 
lijj 
lirr 
lill 
lim 
linn 
Ling 
 
 

S5.TXT 
did 
didd 
ded 
dedd 
däd 
dädd 
därd (som i "lärd") 
därdd (som i "smärt") 
dad 
dadd 
dåd 
dådd 
dod (som i "mod") 
dodd (som i "trott") 



dud (som i "Gud") 
dudd (som i "ludd") 
dyd 
dydd 
d"d 
d"dd 
d"rd (som i "f"rd") 
d"rdd (som i "m"rt") 
 
CVC words in carrier phrases: 
 
Tn.TXT (n=1-5) 
Vik -- så. 
Un.TXT (n=1-5) 
Läs -- lätt. 
Vn.TXT (n=1-5) 
Tål -- kvickt. 
Wn.TXT (n=1-5) 
Få -- åter. 
Xn.TXT (n=1-5) 
Bli -- igen. 
 
Words from the carrier phrases: 
Y1.TXT 
vik 
så 
läs 
lätt 
tål 
kvickt 
få 
åter 
bli 
igen 
 
 

Phonetic transcription 

 
S1.TXT 
pi:l 
ti:l 
ki:l 
bi:l 
di:l 
gi:l 



fi:l 
si:l 
Si:l 
Ci:l 
hi:l 
mi:l 
ni:l 
li:l 
ri:l 
vi:l 
ji:l 
 
S2.TXT 
pA:l 
pu:l 
tA:l 
tu:l 
kA:l 
ku:l 
bA:l 
bu:l 
dA:l 
du:l 
gA:l 
gu:l 
lA:l 
lu:l 
vA:l 
vu:l 
jA:l 
ju:l 
 
S3.TXT 
pri:l 
tri:l 
kri:l 
pli:l 
kli:l 
tvi:l 
kvi:l 
 
 

S4.TXT 
lIp 
lIt 



lIk 
lIb 
lId 
lIg 
lIf 
lIs 
lIS 
lIC 
lIh 
lIv 
lIj 
lIr 
lIl 
lIm 
lIn 
lIN 
 
S5.TXT 
di:d 
dId 
de:d 
ded 
dE:d 
dEd 
d{:rd 
d{rd 
dA:d 
dad 
do:d 
dOd 
du:d 
dUd 
d}:d 
du0d 
dy:d 
dYd 
d2:d 
d2d 
d9:rd 
d9rd 
 
 
Transcription of the carrier phrases 
 
Tn.TXT (n= 1,5) 
vi:k  so:. 



Un.TXT (n= 1,5) 
lE:s  lEt. 
Vn.TXT (n= 1,5) 
to:l  kvIkt. 
Wn.TXT (n= 1,5) 
fo:  o:t@r. 
Xn.TXT (n= 1,5) 
bli:  Ij"en. 
 
 

The carrier phrase words 
 
vi:k 
so: 
lE:s 
lEt 
to:l 
kvIkt 
fo: 
o:t@r 
bli: 
Ij"en 
 
 
 
Corpus texts 
 
N1 
658   (sexhundrafemtioåtta) 
73   (sjuttiotre) 
5591   (femtusenfemhundranittioett) 
1020   (ettusentjugo) 
0   (noll) 
70   (sjuttio) 
830   (åttahundratrettio) 
46   (fyrtiosex) 
4357   (fyratusentrehundrafemtiosju) 
400   (fyrahundra) 
13   (tretton) 
4646   (fyratusensexhundrafyrtiosex) 
949   (niohundrafyrtionio) 
2   (två) 
90   (nittio) 
494   (fyrahundranittiofyra) 
30   (trettio) 
310   (trehundratio) 



7373   (sjutusentrehundrasjuttiotre) 
15   (femton) 
 
N2 
 
700   (sjuhundra) 
138   (etthundratrettioåtta) 
17   (sjutton) 
800   (åttahundra) 
2139   (tvåtusenetthundratrettionio) 
12   (tolv) 
4   (fyra) 
500   (femhundra) 
69   (sextionio) 
7   (sju) 
33   (trettiotre) 
276   (tvåhundrasjuttiosex) 
1000   (ettusen) 
16   (sexton) 
503   (femhundratre) 
774   (sjuhundrasjuttiofyra) 
3007   (tretusensju) 
14   (fjorton) 
6   (sex) 
7684   (sjutusensexhundraåttiofyra) 
 
 

N3 
2828   (tvåtusenåttahundratjugoåtta) 
3   (tre) 
721   (sjuhundratjugoett) 
6901   (sextusenniohundraett) 
8   (åtta) 
401   (fyrahundraett) 
28   (tjugoåtta) 
35   (trettiofem) 
900   (niohundra) 
37   (trettiosju) 
64   (sextiofyra) 
200   (tvåhundra) 
19   (nitton) 
167   (etthundrasextisju) 
1919   (ettusenniohundranitton) 
5   (fem) 
300   (trehundra) 



413   (fyrahundratretton) 
5466   (femtusenfyrahundrasextiosex) 
50   (femtio) 
 
 
N4 
18   (arton) 
9   (nio) 
683   (sexhundraåttiotre) 
55   (femtiofem) 
9155   (niotusenetthundrafemtiofem) 
40   (fyrtio) 
11   (elva) 
592   (femhundranittiotvå) 
78   (sjuttioåtta) 
20   (tjugo) 
1   (ett) 
229   (tvåhundratjugonio) 
10   (tio) 
3248   (tretusentvåhundrafyrtioåtta) 
51   (femtioett) 
24   (tjugofyra) 
4011   (fyratusenelva) 
91   (nittioett) 
600   (sexhundra) 
7011   (sjutusenelva) 
 
 
N5 
100   (etthundra) 
3737   (tretusensjuhundratrettiosju) 
80   (åttio) 
547   (femhundrafyrtiosju) 
82   (åttiotvå) 
612   (sexhundratolv) 
60   (sextio) 
5003   (femtusentre) 
87   (åttiosju) 
42   (fyrtiotvå) 
385   (trehundraåttiofem) 
8264   (åttatusentvåhundrasextiofyra) 
49   (fyrtionio) 
956   (niohundrafemtiosex) 
6575   (sextusenfemhundrasjuttiofem) 
96   (nittiosex) 
8793   (åttatusensjuhundranittiotre) 



6482   (sextusenfyrahundraåttiotvå) 
865   (åttahundrasextiofem) 
9812   (niotusenåttahundratolv) 
 
 
 

Phonetic transcription 
 
N1 TXT 
  s"Ekshu0ndrafEmtI%Ota 
  Su0tItr"e: 
  f"Emt}:snfEmhu0ndranItI%Et 
  "Et}:s@n%C}:gU 
  n"Ol 
  S"u0t%I 
  "Otahu0ndratr%EtI 
  f9rtIs"Eks 
  f"y:rat}:s@ntre:hu0ndrafEmtIS%}: 
  f"y:rah%u0ndra 
  tr"Et%On 
  f"y:rat}:s@nsEkshu0ndraf9rtIs%Eks 
  n"i:Uhu0ndraf9rtIn%i:U 
  tv"o: 
  n"It%I 
  f"y:rahu0ndranItIf%y:ra 
  tr"Et%I 
  tr"e:hu0ndrat%i:U 
  S"}:t}:s@ntre:hu0ndraSu0tItr%e: 
  f"Emt%On 
 
 
N2 TXT 
  S"}:h%u0ndra 
  "Ethu0ndratrEtI%Ota 
  S"u0t%On 
  "Otah%u0ndra 
  tv"o:t}:s@nEthu0ndratrEtIn%i:U 
  t"Olv 
  f"y:r%a 
  f"Emh%u0ndra 
  sEkstIn"i:%U 
  S"}: 
  trEtItr"e: 
  tvo:hu0ndraSu0tIs"Eks 
  "Et%}:s@n 
  s"Ekst%On 



  fEmhu0ndratr"e: 
  S"}:hu0ndraSu0tIf%y:ra 
  tr"e:t}:s@nS%}: 
  fj"u:rt%On 
  s"Eks 
  S"}:t}:s@nsEkshu0ndraOtIf%y:ra 
 

N3 TXT 
  tv"o:t}:s@nOtahu0ndraC}:gU%Ota 
  tr"e: 
  S"}:hu0ndraC}:gU%Et 
  s"Ekst}:s@ni:Uhu0ndra%Et 
  "Ot%a 
  f"y:rahu0ndra%Et 
  C}:gU"Ot%a 
  trEtIf"Em 
  n"i:Uh%u0ndra 
  trEtIS"}: 
  sEkstIf"y:r%a 
  tv"o:h%u0ndra 
  n"It%On 
  "Ethu0ndrasEkstIS%}: 
  n"ItOnhu0ndran%ItOn 
  f"Em 
  tre:h"u0ndra 
  f"y:rahu0ndratr%EtOn 
  f"Emt}:s@nfy:rahu0ndrasEkstIs%Eks 
  f"Emt%I 
 
 
N4 TXT 
  "A:rt%On 
  n"i:%U 
  s"Ekshu0ndraOtItr%e: 
  fEmtIf"Em 
  n"i:Ut}:s@nEthu0ndrafEmtIf%Em 
  f"9rt%I 
  "Elv%a 
  f"Emhu0ndranItItv%o: 
  Su0tI"Ot%a 
  C"}:g%U 
  "Et 
  tvo:hu0ndraC}:gUn"i:%U 
  t"i:%U 
  tr"e:t}:s@ntvo:hu0ndraf9rtI%Ota 



  fEmtI"Et 
  C}:gUf"y:r%a 
  f"y:rat}:s@n%Elva 
  nItI"Et 
  s"Eksh%u0ndra 
  S"}:t}:s@n%Elva 
 
 
N5 TXT 
  "Eth%u0ndra 
  tr"e:t}:s@nS}:hu0ndratrEtIS%}: 
  "Ot%I 
  f"Emhu0ndraf9rtIS%}: 
  OtItv"o: 
  s"Ekshu0ndrat%Olv 
  s"Ekst%I 
  f"Emt}:s@ntr%e: 
  OtIS"}: 
  f9rtItv"o: 
  tr"e:hu0ndraOtIf%Em 
  "Otat}:s@ntvo:hu0ndrasEkstIf%y:ra 
  f9rtIn"i:%U 
  n"i:Uhu0ndrafEmtIs%Eks 
  s"Ekst}:s@nfEmhu0ndraSu0tIf%Em 
  nItIs"Eks 
  "Otat}:s@nS}:hu0ndranItItr%e: 
  s"Ekst}:s@nfy:rahu0ndraOtItv%o: 
  "Otahu0ndrasEkstIf%Em 
  n"i:Ut}:s@nOtahu0ndrat%Olv 
 
 
 
Corpus texts 
 
Passages 
 
O0.  Kan jag få service-avdelningen, tack. - Jag har inte haft någon TV på tre veckor 
nu, och jag måste få veta när den  blir klar.  Den hämtades den 13:e och ni lovade 
lämna tillbaks  den inom  en  vecka.  Jag  kan  f"rstå  att  ni  har  problem  med 
reservdelar  men det här går lite väl långt. Kan  jag  få  ett ordentligt besked nu, när 
kan jag räkna med att den är klar? 
 
O1.  Kan jag få en f"rteckning på utländska resturanger här  i området? Jag bor på 
Storgatan på Östermalm. Jag är intresserad av  något  lite  mer exotiskt. Kanske ett 
indonesiskt  ställe, helst inte vegetariskt. Vad kan ni f"reslå? 
 



O2. Min kollega har en rätt invecklad resplan nästa månad. Kan ni  åtaga er att 
arrangera hennes resa? Hon har en rad  m"ten, ett varje dag, mellan 9 och 17, i Paris, 
K"penhamn, Frankfurt, Rom  och  Hamburg.  Kan  ni  f"reslå lämpliga  kvällsflyg  
och passande hotell. Hon tycker inte om alltf"r stora, opersonliga ställen. 
 
O3.  Vi ska ordna en st"rre konferens och undrar om ni kan stå f"r mat och dryck. Vi 
skulle vilja få allt levererat så att vi inte beh"ver ordna med uppläggningen. Vi har 
nämligen inte  de resurserna. Vi tänkte oss sm"rgåsar, lite kallskuret, ost  och frukt.   
Har   ni  speciella  rabatter  f"r  universitet   och h"gskolor? 
 
O4.  Skicka en ambulans till Kärrgatan 16 så fort som m"jligt. En äldre man har halkat 
och brutit benet och kan inte flyttas. Man  kan  bara  komma in på Kärrgatan med bil 
via  Kyrkogatan. Parkvägen  är stängd f"r vägarbete. Vi har f"rvarnat Danderyds 
sjukhus att han kommer. 
 
O5.  Avdelningen f"r julbeställningar, tack. Jag skulle  vilja beställa  tio lådor julgodis, 
fem lådor blandade småkakor  och tre  stora julkakor. Det ska skickas till doktor 
Bengtsson  på Skattkammargatan 16. Kan ni se till att dom levereras f"re den 23  
december?  Jag vore tacksam om ni inte avsl"jade  vem  som skickat paketet. 
 
O6.  Min  väg  till  G"teborg blir så  här:  E4  s"derut  från Stockholm.  I S"dertälje 
fortsätter jag s"derut på  E4:an  och viker  således inte av på E3 här. Jag passerar 
Norrk"ping  och Link"ping och f"ljer sedan Vätterns "stra strand. Lämnar så E4 i  
J"nk"ping och k"r västerut på väg 40. Efter 10 mil  "vergår väg  40  till motorväg i 
Borås och sedan är det ytterligare  8 mil kvar till G"teborg. 
 
O7.  Nattrapport från konstapel SF 3-6-5-2. Sex larm togs emot under  passet. Två 
inbrott, tre fylleri ett f"rargelseväckande beteende. En av de berusade togs om hand, 
de andra två  skrevs upp  och skickades hem. Den berusade mannen fick sova i 
häktet "ver natten. 
 
O8.  Inventering av skjortor och tr"jor, den 6  mars  1989  på herravdelningen.  
Långärmade skjortor, kragnummer  storlek  30 till  42:  tre  av  varje  i  vitt,  ljusblått  
och  ljusgult. Ylletr"jor,  storlek 36 till 46; 38:or och  41:or  kvar.  Alla storlekar i 
m"rkgrått eller beige. Fyra av varje färg i "vriga storlekar. 
 
O9.   Sammanfattning  av  trafiken  f"r  mellan-Sverige  under l"rdagen  den 12 
augusti. Tät och långsam helgtrafik  på  alla leder  s"derut. En olycka blockerar 
norrgående  trafik  på  E4 s"der  om  Nyk"ping. Tät trafik på samtliga infartsvägar  
till Uppsala.  Trafikanter  ombedes  undvika  området  till   efter klockan tjugo. 
 
 
P0.  Vi  har  verkligen  en fantastisk sekreterare.  Dessvärre tänker  hon  lämna  oss 
snart. Hon tänker  åka  hem  till  sin barndomsstad  i Danmark. Vi kommer verkligen 
att  sakna  henne och  vi  skulle helst vilja att hon stannade. Hon är  gladlynt och får 
oss alla på gott hum"r. 



 
P1.  Jag  hatar regniga h"stdagar. Gatorna blir hala  och  man måste  vara  f"rsiktig 
när man går från stationen. Jag  skulle gärna  ta  en taxi, men jag har inte råd. Min l"n 
är så  dålig att  jag  knappt  har  råd med skor!  Hoppas  jag  träffar  en miljonär som 
ger mig en egen bil. 
 
P2.  Jag  tycker  om  att se på Tipsextra på  s"ndagarna.  Min pojkvän hejar på 
G"teborg, men själv håller jag på Norrk"ping. När  dom  spelar  mot varandra måste 
vi titta  i  skilda  rum. Annars  är det risk att vi b"rjar bråka. Efteråt går vi alltid ut 
med gänget och pratar igenom matcherna. 
 
P3.  I  f"rra veckan beställde en vän till mig tid hos doktorn f"r att få några sprutor. 
Hon ska resa till Fjärran Östern  på semester och beh"ver vaccinera sig mot kolera, 
tyfus,  gulsot, polio  och  stelkramp. Jag tror att hon  kommer  att  må  rätt dåligt  
efter alla injektionerna. Hon ska få alla på en  gång. Men jag tycker knappast synd 
om henne! 
 
P4.  Nya Zealands rugbylag kallas f"r De Svarta. Alla i  laget är  mycket  långa  och  
kraftiga. I l"rdags  spelade  dom  mot Irland,  och  även om irländarna spelade bra så 
f"rlorade  dom med  hela  23-6. Trots att De Svarta tog det ganska  lätt  och missade 
några målsparkar och dessutom fick två mål underkända, så  var dom helt 
"verlägsna. Jag tyckte att det var en väldigt bra match. 
 
P5. Välkommen till "information Sommar-Stockholm". Idag kan vi berätta  att 
Parkf"rvaltningen bjuder på extra många  festliga arrangemang runtom i staden. 
Flera teaterf"reställningar  äger rum  på  eftermiddagen  och i kväll på  flera  scener.  
Gratis inträde på Skeppsholmen, i Humlegården, i Rålambshovsparken, i 
Vasaparken  och  i Tantolunden. Dessutom går ett  karnevalståg genom city med 
start vid H"torget kl 14. 
 
P6. Att gå i skolan idag innebär f"r de flesta en "kande mängd läxor.  Lärarna  tycks 
ha anammat principen att  framf"r  allt testa  och  kontrollera kunskapsinhämtande. 
Inte  att  använda lektionstimmarna   till  att  lära  ut  och   f"rklara   svåra 
kursmoment.  Det  innebär att skolungdomarna idag  lägger  ner mycket  tid  på  
självstudier. Ingen lärare  har  ju  tid  att f"rklara    svåra    kursavsnitt,   till    exempel 
i de naturvetenskapliga ämnena. 
 
P7.   Nyligen  kunde  man  läsa  i  tidningarna  att   landets produktivitet  håller på att 
sjunka. Detta  är  något  som  vi delar  med de flesta industriländer i Europa. Jag 
kommer  inte ihåg  om anledningen var att "kningstakten h"ll på att mattas. Eller  
om  vi faktiskt blev sl"are och fick allt mindre  gjort på  vår arbetstid. Det pratades 
visst något om kvalitet kontra kvantitet också, det har jag gl"mt. 
 
P8.  Tänk att bli världsstjärna i någon idrott och att f"r ett tag  ha  hela världen f"r sina 
f"tter. Vart man än går  jublar människor och vill ha autografer. Man blir intervjuad 
och  ska ha  synpunkter på en massa saker. Om sånt man vet något om och om  sånt 



man inte h"rt talas om. Så det blir nog rätt jobbigt, och  inte  kan  man  säga nej och 
verka om"jlig  heller  inf"r massmedia. 
 
P9.  Innan man blir f"r gammal måste man nog i alla fall njuta av  naturen,  så  där 
riktigt ordentligt. Med  en  cigarett  i handen,  eller en sån där blå "l, eller ett 
tuggummi, ska  man stå  lutad  mot  sin jeep och titta ut "ver en "ken  eller  en 
canyon  eller  ett  vattenfall eller Norra  Ishavet,  eller... Nåja,  man kan i alla fall sitta 
på verandan och dricka kaffe. Och  se  på  grannens  välsk"tta  trädgård.  Eller  
kanske  se Naturnytt i TV. Med lite kaffe till. 
 
 
Q0. Det är väldigt populärt med bergsgorillor idag, eller hur. Tänk  att  leva sitt liv 
utan tanke på att bes"ka dessa,  våra närmaste släktingar. Att i lugn och ro sitta i bl"tt 
gräs  och peta  på blad och maskar. F"rs"ka verka aplik på ett naturligt och avspänt 
sätt. Kan det vara något? 
 
Q1.  Jag går gärna på en bio- eller teaterf"reställning  sedan den  gått ett tag. F"r att 
undvika att beh"va diskutera  ihjäl upplevelsen. Man får på sin h"jd ett f"rvånat 
"gonkast om  man råkar  nämna  f"reställningen. "Jaså, den går fortfarande".  - 
"Herregud,  jag  trodde den hade slutat f"r  ett  år  sedan!". Samtidigt  är  det svårt, 
om man nu verkligen  upplever  något omst"rtande  att f"rs"ka "vertyga någon om 
detta, i  efterhand så att säga. 
 
Q2.  Det händer mycket nu på den politiska arenan. Nya hjältar dyker   upp   lika  
pl"tsligt  som  misslyckade  figurer får f"rsvinna. Håller allt på att f"rändras radikalt 
eller är  det bara  som  vanligt,  men lite mer. Och vad  g"r  massmedia  åt saken? 
Dämpar och underblåser på samma gång. 
 
Q3. Nyhetsf"rmedling är ju i f"rsta hand ett sätt att f"rtjäna sitt   uppehälle.  Man  
måste  helt  enkelt  rapportera   nya, oväntade,  spännande saker varje dag. Annars 
kan ju  folk  tro att  man  inte  beh"vs. Om det någon gång skulle  hända  något 
extraordinärt  finns  det ju tyvärr  inget  sätt  att  påkalla uppmärksamhet  längre. De 
st"rsta och fetaste  bokstäverna  är redan använda på l"psedlarna. HELA 
DRAGNINGSLISTAN! 
 
Q4.  Tänk att det finns så många språk på jorden. Och att  dom har  utvecklats och 
blivit så oerh"rt olika varandra  i  många fall.  Hur många beh"ver man behärska 
innan man kan  b"rja  se strukturerna? Att dom liknar varandra på oväntade sätt. 
 
Q5. Mycket små barn f"rstår mer än man tidigare trott. Dom kan ofta hänga med bra 
bara genom att titta och g"ra små miner och ljud.  Dessutom  anpassar  vi  väldigt  
lätt  vårt  sätt   att kommunicera   efter   barnens  behov.  M"drarnas   språk   och 
kommunikation med sina små till exempel. 
 
Q6.  Att ungdomen ständigt blir värre är tankeväckande. Om det är sant, och det har 
ju klagats på ungdomen i flera hundra år, så  skulle den vid det här laget vara så 



räddnigsl"st f"rlorad att man skulle sätta den i fängsligt f"rvar då den fyllde, låt oss 
säga tretton. Eller fjorton, eller? 
 
Q7. Har du h"rt sådana där trickljud som låter som en stigande eller som en fallande 
ton, som aldrig tar slut. Jag undrar hur det  fungerar  egentligen. Om man,  låt  oss  
säga,  satt  och lyssnade på dom i flera timmar, vad skulle f"ljden bli? 
 
Q8.  Tänk, alla äldre som envisas med att vilja fortsätta sina vuxna yrkesliv och sina 
aktiviteter, fast dom egentligen borde pensioneras. Att dom inte skäms. Och 
dessutom tar  dom  ju  en massa  plats f"r alla yngre. Måste vi vänta till vi blir gamla 
innan vi "verhuvud taget märks! 
 
Q9.  Det bästa han visste var en stor saftig stek med svampsås och  stekt  potatis. Till 
detta, ett gott, r"tt vin.  Inte  så exklusivt  kanske,  eller  speciellt  märkvärdigt,  men  
gott. Mycket gott.  Och  så  vill  alla  hans  vänner  helst   äta havregrynsgr"t och 
dricka "rtextrakt. Då blir  det  svårt  med middagskonversationen. 
 
 
R0. Människosläktet blir allt friskare. Och fortsätter med  en mängd  aktiviteter i h"g 
ålder som var otänkbara f"r några  år sedan. Så, en hel del sociala m"nster håller på 
att f"rändras. Fastän, vi knappast märker det. Däremot blir väl ungdomar  och barn 
sl"are. 
 
R1.  Det blir mer och mer pengar i sportens värld. Vadhållning och stora 
prissummor. Professionalism är ju visserligen roligt f"r  publiken om man får se 
fantastiska resultat  och  rekord. Men  ändå  känns det lite sorgligt att gamla 
klassiska  rekord sopas  bort  med stor lätthet av unga atleter med vetenskaplig 
skolning och träning. 
 
R2.  Jag  skulle  vilja  få reda på något  lämpligt  tåg  till G"teborg.  Jag tänkte vara i 
G"teborg på torsdag  kväll,  f"re nio.  Om  det inte finns något som passar får jag väl  
ta  ett tidigare.  Och hur är det med bussar? Det vore kanske  en  god idé. 
 
R3.  Igår kväll när jag skulle släppa ut katten tog jag  några steg  ut  i  trädgården 
eftersom det var en så  härlig  kväll. Tyvärr  råkade jag låsa mig ute och fick ta mig 
in  genom  ett halv"ppet  f"nster  på  framsidan av huset.  Tråkigt  nog  kom polisen 
och undrade vad som stod på! 
 
R4.  Jag  är  ledsen  att  jag inte lyckades  hinna  till  din f"reställning i f"rra veckan. 
Barnen blev sjuka och  jag  fick inte  tag i någon barnvakt med så kort varsel. Jag 
hopppas  du snart  ska  spela igen. Hur går pjäsen? Ska ni lägga  ner  den snart? 
 
R5.  I  somras åkte vi alla ned till kusten och badade i några veckor.  Det  var  
fantastiskt, soligt och varmt  precis  hela tiden.  Det  är sällan man har sån tur att 
ledighet  och  fint väder sammanfaller. 
 



R6.  I  år slutar skolan lite tidigare än vanligt. Vi  f"rstår egentligen  inte  hur,  men på 
något  sätt  har  skolledningen lyckats  trycka  ihop  terminens  alla  timmar,  slopat  
några studiedagar och på så sätt tjänat in nästan en hel vecka. 
 
R7.  Vad är det på TV ikväll? Jag skulle helst vilja se  någotgaranterat lättsamt, en    
rolig film  eller ett underhållningsprogram  med musik eller  något  sådant.  Ibland 
känner man verkligen lust f"r något riktigt onyttigt. 
 
R8.  Hur  var konserten igår? Blev det succé f"r den nya  unga sopranen, vad det nu 
var hon hette. Jag hoppas att man  snar får  tillfälle att h"ra henne på radio eller TV.  
Hon  ska  ju vara en ny Birgit Nilsson sägs det. 
 
R9.  F"r  inte  alls  länge sedan användes räknestickan i de naturvetenskapliga   
ämnena.  Den   hittar   man   numera   på teknikmuséer. Istället använder alla små, 
snabba batteridrivna räknare i fickformat. Alla dessa räknare f"rbrukar väl  massor 
med  energi. Tacka vet jag att motionera med hjälp av en liten bambusticka som man 
drar fram och tillbaka i "nskad takt. 
 

Sentence material F0 - F9 
 
F0.TXT 
Pl"tsligt "ppnades oanade m"jligheter f"r dem, m"jligheter som inte hade varit 
tänkbara f"r några decennier sedan. F"r  länge sedan skjutsades åldringarna i buss till 
marknaden, nu kan dom f"lja spektaklet på TV istället. På  Zoo finns inte längre 
några vilda djur som kan skrämma upp bes"karna. Hon  kan  simma hur långt som 
helst, men hon är inte speciellt road av det. Skatteh"jningarna  genomf"rdes helt 
odramatiskt  och  blev  en seger f"r det regerande partiet. 
 

F1.TXT 
Under  hela veckan h"rdes musik av många slag ifrån den  "ppna platsen. Gasen  
sprids  väldigt  snabbt med vinden,  och  det  är  inte speciellt nyttigt f"r invånarna 
utan kan ge oanade effekter. Strykjärnet blev snabbt alldeles kallt och därf"r inte  
längre användbart f"r den otåliga s"mmerskan. Som en tunn silversträng avtecknade 
sig planets väg på det blå himlavalvet. Datorerna  blir  allt  mindre  och  duktigare,  
men knappast personligare, även om reklamen vill få oss att tro det. 
 
F2.TXT 
Dom gick på ett långt led framåt genom skogen och gav noga akt på att inte f"ra 
något oväsen eller skrämma upp något djur. Hästar,  bilar,  tåg  och  flygplan har  
alla  lett  till  att människans jordklot till synes har krympt. Domstolarna hade i 
praktiken slutat att fungera och man måste vara mycket f"rsiktig då man r"rde sig i 
staden. Det  finns  fortfarande  bara en  enda  tidning  i  det  gamla kungad"met och 
den är mycket rojalistisk. De nybevattnade fälten lyste gr"na i solskenet. 
 
F3.TXT 



Varf"r ska bara de nytillkomna lära sig hur det fungerar? Vi har alla arbetat här i 
minst femtio år och vill därf"r veta hur det kommer att gå f"r f"retaget. 
Utställningen   blev  ett  veritabelt  fiasko  f"r  samtliga artister. Myntsamlingens  
värde steg i takt med kontokortens  utbredning och snart hade f"rsäkringen stigit till 
ett sådant pris att de allvarligt "vervägde att sälja. De   gamla  bergsbyarna  nära  
gränsen  är  verkligen   mycket pittoreska. 
 
F4.TXT 
Han suckade tungt och såg sig om med tr"tta "gon. Med  små, f"rsiktiga steg gick han 
längs balustraden utan  att titta ned. Konstauktionen avl"pte stillsamt utan några  
toppbud på den stundtals mycket h"gkvalitativa konst som bj"ds ut. Skimrande  
toner sm"g sig in i lokalen och fick alla att så småningom tystna. Kaffe- och 
tedrickandet var mycket utbrett i landet, särskilt under den regniga och kalla tiden 
på året. 
 
F5.TXT 
Katalogiserandet av de fyrfota djuren hade tagit längre tid än beräknat. Dom hade  
tänkt  sig en liten åktur i stadens centrala  delar innan f"reställningen b"rjade. 
Beskäftiga  uppassare  sprang runt  i  lokalen  och  serverade drycker av allehanda 
slag. Byiga  vindar drog fram längs den sn"iga kusten och det kändes att den här 
vädertypen hade kommit f"r att stanna. Det fanns varken tvåor eller treor kvar i 
f"rrådet. 
 
F6.TXT 
Den  allmänna meningen var att boernas kamp snart skulle  vara "ver. En oetisk 
ståndpunkt, framh"ll han med ruelse och f"r att  ge eftertryck åt sin åsikt berättade 
han sedan en lång, f"rvirrad historia. Den gamle bäraren knäade under tyngden av 
koffertarna. En hjälmprydd vildman kom pl"tsligt fram i skogsbrynet och hälsade 
avmätt. Hela gruppen gav upp ett beundrande tjut inf"r den enastående 
prestationen. 
 
F7.TXT 
Barn  och gamla brukar sällan få något f"reträde i sådana  här sammanhang. Medan 
han gick funderade han på hur problemet borde l"sas. Sj"tungsfiléerna  smakade  
som  dom  brukade,  det  vill  säga uts"kt. Kortspelarna  fortsatte till långt in på  
natten  och  tycktes aldrig vilja sluta. En mängd f"rslag hade kommit in redan en dag 
f"re beslutet. 
 
F8.TXT 
M"nstren  blev allt vildare och strukturerna tycktes  uppl"sas mer och mer. F"r  att  
inte st"ra hela huset hade han valt att  skriva  med penna och inte på skrivmaskin på 
nätterna. Båda snarkade helt lätt men verkade f"r "vrigt sova lugnt. Det är inte så gott 
om heroiska kämpar längre. Mitt   intryck   var  väl  att  det  var  en  ganska  ofärdig 
f"reställning   som  måste  mogna  f"r  att  kunna   framf"ras offentligt. 
 
F9.TXT 



Den  lilla  flickan borstade och kammade omsorgsfullt  hundens päls. Vårfloden  är  
minimal i år, troligen på grund  av  den  torra h"sten med ytterst lite nederb"rd. Den  
gamle  tenoren  kippade efter  andan  och  såg  pl"tsligt opasslig ut. Han  skruvade  
raskt  fast alla r"rliga delar  och  paketerade därefter instrumentet omsorgsfullt. 
Skrinet inneh"ll faktiskt hela hans f"rm"genhet i form av ädla stenar. 
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