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Karl -Hampus Hur ordnar vi vårt ordförråd? 
Dahlstedt 

Ett språks ordförråd kan ordnas och klassificeras på åtskilliga 
olika sätt. Det vanligaste är den normala alfabetiska ordning-
en. Men man kan också vända på den ordningen och sortera 
orden alfabetiskt efter slutbokstäverna. En ordbok uppställd 
på det sättet kallas en baklängesordbok eller en finalalfabe-
tisk ordbok. Den första tryckta svenska ordboken av den 
typen är anledningen till denna artikel av Karl-Hampus 
Dahlstedt, professor i allmän språkvetenskap vid Umeå uni-
versitet. 

Svenskan och svenskarna har nyligen fått 
sin första tryckta baklängesordbok. Den 
är ett fynd för korsordsiösare, kalenderbi-
tare och knittelrimmare, och kan enklast - 
fastän grovt - beskrivas som ett slags ut-
vidgad rimordbok, som inbjuder till en 
inledande allmän fundering över hur vi 
uppfattar språket som helhetsstruktur och 
hur vi lagrar och ordnar orden i våra ord-
böcker. 

Man kan lägga olika infallsvinklar på män-
niskospråket, alltefter intresseinriktning 
och vetenskaplig skolning: Från sociolo-
gisk synpunkt är det närmast ett socialt 
beteende kopplat till vissa attityder och 
värderingar, från pedagogisk synpunkt 
främst en färdighet som ska inläras i tidig 
barndom (första språket) eller senare, för 
biologen är språket en förmåga som kän-
netecknar arten Homo sapiens, för filoso-
fen en yttre ofullkomlig representation av 
vissa tankeregler, för syntaktikern en följd 
av systematiskt ordnade ordfogningsreg-
ler, och för lexikografen, dvs ordboksför-
fattaren, ett förråd eller inventarium av 
ord, dvs, av i språket sinsemellan friståen-
de enheter med betydelse, osv. 

Det sistnämnda synsättet har väl lek-
mannen lättast att förstå, eftersom han 
intuitivt känner att det stämmer med hans 
egen språksyn. När vi talar vårt moders-
mål har vi normalt en underbar förmåga 
att aktualisera ett väldigt förråd av ord. 

Vid behov droppar de liksom fram ur hjär-
nan och lägger sig på tungan, utom ibland 
då vi av någon anledning är oupplagda och 
vårt interna kommunikationssystem inte 
fungerar, då vi med andra ord drabbas av 
verbal amnesi. Särskilt glömmer vi som 
bekant vid sådana tillfällen egennamnen. 
Det anses bero på att de har en så begrän-
sad betydelse (individuell referens). 

Som en enkel vardaglig hjälpreda åt vårt 
ord- och namnminne använder vi lexikon 
och kataloger av olika slag. De är lättfatt-
ligt systematiserade enligt det svenska al-
fabetets bokstavsordning tillämpad från 
ordens början. Detta är alltså - med en 
mera lärd term - den initialalfabetiska 
ordboksordningen, som vi ganska lätt 
hittar i. Eller gör vi kanske inte det? Fak-
tum är att många människor, som inte har 
skriftspråket i centrum för sitt dagliga 
yrke, slår valhänt och långsamt i en ord-
bok eller katalog. De går inte systematiskt 
rätt på målet. 

Den alfabetiska ordningen är emellertid 
godtycklig. Redan vårt närmaste syster-
språk norskan avviker från svensk alfabe-
tisering så till vida att enkel-v och dubbel-
w där räknas som helt skilda bokstäver. 
Ur katalogen för världens nordligaste uni-
versitet i Tromsö klipper jag namnräckan: 
Vatne, Vik, Vorren, Vaaja, Wadel, West-
lund, Wold, Woll, Wrengsted. 1 en svensk 
katalog skulle vi i stället ha fått: Vaaja, 
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Wadel, Vatne, Westlund, Vik, Wold, Woll, 
Vorren, Wrengsted. En ytterligare kompli-
kation i kommunikationen mellan de båda 
länderna på den skandinaviska halvön ut-
gör motsättningen mellan det svenska alfa-
betets slutordning å ä ö och norskans 
å. Därtill kommer att aa i norskan, som i 
exemplet ovan, räknas lika som å. 

Inom det nordiska språkvårdssamarbetet 
har vid flera tillfällen den tanken väckts, 
att danskan, norskan och svenskan borde 
likrikta sina alfabet, men det har mött hårt 
motstånd. Våra vanor i det avseendet är så 
djupt rotade och automatiserade, hos 
människorna och numera också hos dato-
rerna, att denna reform inte har ansetts 
genomförbar utan djup olust och dryga 
kostnader. 

Även om den fonologiska grund, dvs, ett 
begränsat antal sinsemellan klart avgrän-
sade språkljud (fonem), som alfabetet 
bygger på är konstitutiv för världens alla 
språk, så är den ordning dem emellan som 
vi har ärvt i vårt västerländska alfabet god-
tycklig. En mer naturlig eller universell 
följd vore att efter Roman Jakobson t.ex. 
placera bokstäverna för de mest sonora 
ljuden, dvs. vokalerna, främst osv. i en 
fallande skala, eller att efter samme stor-
mästare i lingvistiken anföra dem i den 
ordning som motsvarande ljud lärs in av 
småbarnen, med a, p, t i det "naturliga" 
alfabetets början. Hur ordningen i detalj 
skulle bli enligt något av dessa kriterier är 
dock oklart och skulle säkert bli föremål 
för diskussion mellan vetenskapsmän med 
skilda åsikter. Ordningsföljden i enskild-
heter bleve mer entydig men enigheten 
knappast större om vii stället tydde oss till 
Noam Chomskys och Morris Halles eller 
till Peter Ladefogeds system för distinktiva 
drag hos språkljuden (distinctive features). 

Hur en strikt vetenskaplig motivering av 
en klassifikation och nomenklatur på till 
synes rent "naturliga" grunder blir ohan-
terlig för lekmännen visar botaniken, där 

de latinska namnen ändras med varje för-
ändring i uppfattningen av den vetenskap-
liga klassifikationen, medan de svenska - 
ofta folkliga - växtnamnen, trots somliga 
botanisters nit, i rätt stor utsträckning har 
fått vara i fred. 

Vi bör alltså vara nöjda med att lingvister-
na inte har lagt sig i vår traditionella väs-
terländska bokstavsföljd, även om dess 
enhetlighet till en viss grad har försking-
rats genom århundradena. 

Att ordet hellre än morfemet utgör enhe-
ten för alfabetsordningen känns också rik-
tigt för vanliga lingvistiskt oskolade språk-
användare. Ordet är en lättigenkännlig 
och naturlig enhet, som i skrift avgränsas 
genom mellanrum från föregående och 
följande ord, medan morfemet, dvs, den 
minsta enhet överhuvudtaget som har en 
egen betydelse, är betydligt svårare att ur-
skilja och avskilja. När ord ordnas i alfa-
betisk följd räknas följaktligen tomrum 
vid ordslut gå före a i alfabetet. Televerket 
tillämpar mycket strängt denna princip. 1 
Umekatalogen står Mo o. Domsjö AB 
före Moazzez, Moberg, Mobil osv., lik-
som det också skulle ha gått före MoDo, 
om det hade funnits med. 

Men när den principen är uppfylld ordnas 
texten vidare på vanligt vis. 1 Öm-
sköldsviks telefonkatalog finner vi Mo 
Bygdegård, Mo o. Domsjö, Mo Evert rek-
tor, Mo Församling, Mo Skola, närmast 
följt av Moberg. Genom att Televerket 
också räknar enskilda bokstäver i förkort-
ningar som egna ord, fastän vi vanligtvis 
skriver ihop dem, får vi också sådana 
överraskande och besvärliga följder som 
SJ Resebyrå och SÅIFA AB närmast före 
Saarela, och inte vid Själin resp Sångberg, 
där den vanlige kataloganvändaren trodde 
att de hörde hemma. 

En mer överraskande följd av televerkets 
alfabetiseringsprinciper är vidare att för-
fattaren Nilsson-Mankok Erik i Vilhelmi-
na, på grund av sitt gamla samenamn (som 



alls inte är förnamn) har hamnat mellan 
Nilsson Maja och Nilsson Margit, där man 
knappast var beredd att söka honom. 
Frånsett förkortningen o. och bindestreck-
et, som helt negligeras, håller televerket 
alltså strikt på ordgränsen som en grund-
läggande princip, när det ordnar sina 
abonnenter i alfabetsföljd. 

Så gör däremot inte våra ordböcker, utan 
de blandar ofta godtyckligt en ord- och en 
morfemprincip. Den störste syndaren 
härvidlag torde vara Olof Östergren i 
"Nusvensk ordbok" (tio band). När han i 
följden av ord med den nekande förstavel-
sen o- har passerat olösbar, radar han ef-
ter det lilla ordet om upp sammansättning-
ar med denna senare förstavelse på hela 38 
spalter, från om-annonserad till om-ändra, 
innan han återknyter till omagnetisk och 
omaka. 1 viss utsträckning men långt ifrån 
konsekvent tillämpar alltså Olof Öster-
gren "bokstavsföljden" ordslut, morfem-
slut, a, b, c osv. Det är sannerligen inte 
lätt att hitta i" Nusvensk ordbok", när 
omändring och omänniska står på 50 
uppslagsords avstånd från varandra, fastän 
de i Svenska Akademiens Ordlista med 
strängare alfabetiseringsprinciper finns 
tätt intill varandra! Helt fri från att blanda 
ord- och morfemprincipen går emellertid 
inte heller detta rättesnöre för det svenska 
språket: mosippa finns t.ex. strax efter mo 
på s. 305, fastän det efter en strikt tilläm-
pad ordprincip borde ha stått mellan mo-
sighet och moské på s. 309. 

Godtycket i dessa blandningar av olika 
principer för uppslagsordföljd har emeller-
tid en mening. Det känns många gånger 
onaturligt att sära sammansättningar eller 
avledningar alltför långt från deras grund-
ord. 

Men man frågar sig ofrivilligt om det inte 
existerar en meningsfullare i språket inne-
boende (immanent) princip att systema-
tiskt ordna ett ordförråd än den ytliga 
bokstavsföljdens. Varför inte utgå från or- 

dens innehåll, från betydelserna? Sådana 
lexikon finns redan och kallas thesauri el-
ler begreppsordböcker. Sven Casper Bring 
gav 1930 ut en svensk thesaurus "Svens-
kans ordförråd ordnat i begreppsklasser", 
som 1962 kom i en andra upplaga. Den 
börjar som en fransk 1600-talsfilosof 
mycket abstrakt med ord för "1. Tillvaro, 
2. Intighet. 3. Verklighet" osv. Först i 
artikel 364 kommer ord för "Djurriket" 
och i 372 för "Människa", även om vi anar 
hennes närvaro redan i inledningsartikeln. 
En sådan ordbok kan man ha nytta av i 
många sammanhang. Den fungerar bland 
annat som en utvidgad synonymordbok. 
Men i indelningen av vår tankevärld ger 
sig osäkerheten snart till känna och söker 
man efter enstaka ord blir den ohanterlig. 

1 våra dagar är lexikografin i stor utsträck-
ning datorstyrd, eller datoriserad med ett 
mer värderingsfritt uttryck. Begreppsord-
böckerna vållar mycket bekymmer och 
lämnar det mesta arbetet kvar åt den 
mänskliga hjärnan. Framställningen av 
vanliga lexikon som bygger på alfabetsfölj-
den kan däremot i stor utsträckning hante-
ras med datorer fastän dessa arbetar utan 
eftertanke och finess. Man kan ana att det 
är därför som våra telefonkataloger nume-
ra är så mekaniska i sin uppradning av ord 
och namn. 

En produkt av datamaskinåldern är också 
de baklängesordböcker eller finalalfabeti-
ska lexikon som kommit ut på olika håll i 
Europa under de senaste årtiondena. Vis-
serligen kan man ordna en ordlistas ord-
räckor cerebralt-manuellt, dvs, med hjär-
nan och för hand, så att ord som slutar på 
-ha kommer före de på -ca, -da, -bb osv., 
men det går mycket lättare och Vrtare 
med ett ganska enkelt program i en dator. 
År 1971 lät dåvarande Nämnden för 
svensk språkvård i samarbete med forsk-
ningsgruppen KVAL framställa en sådan 
baklängesordbok på grundval av nionde 
upplagan av Svenska Akademiens ordlis- 
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ta, men den gavs ej ut i tryck utan var han inte i förväg kan skilja ut de rena 
endast avsedd för internt bruk. 	 rimmen för öronen från s.k. ögonrim, så 

undervisar ordbokens inledning honom 
1 dagarna har vi emellertid fått vårt första 
tryckta lexikon av denna typ, "Svensk 
baklängesordbok" utgiven av Sture Allén, 
professor i språkvetenskaplig databehand-
ling samt ledamot av Svenska Akademien 
och av Svenska språknämndens styrelse, 
och av tre av hans medarbetare (Esselte 
Studium ca 155 kr.). 

Slår vii detta arbete upp ord som slutar på 
-og, så finner vi först bog, bakbog, fram-
bog, renbog, fårbog, kaivbog i en räcka, 
sedan fog, lödfog, sinkfog osv, fram till 
skiktfog i en annan räcka. Svenska ord 
ordnade alfabetiskt efter slutbokstäver ger 
oss alltså snabbt en överblick över ord-
grupper med samma ordslut - samman-
sättningsled eller avledningsändelse - och 
därmed också ofta med samma huvudbe-
tydelse, eftersom denna vad sammansätt-
ningarna beträffar sitter i efterlederna. 
Men mitt inne i sådana ordräckor finner vi 
utströdda enstaka ord som ofog, eller 
adjektiven idog, biltog och avog, delvis på 
långa avstånd från varandra, som vittnar 
om en föråldrad adjektivändelses sista re-
presentanter i nusvenskan. Det är uppen-
bart att en baklängesordbok som bygger 
på samma principer som en framlänges-
ordbok också besväras av samma godtycke 
i alfabetiseringsprinciperna som denna. 
Därtill kommer en extra komplikation vid 
ord som bara finns i böjda former (varom 
nedan). Med detta förbehåll måste vi 
emellertid erkänna att den är en skön och 
nyttig uppfinning som vi kan ha glädje av i 
många sammanhang. 

För den som studerar nutida svensk ord-
bildning, antingen som grundforskare eller 
som språkvårdare och språkutvecklare, är 
en baklängesordbok ovärderlig. För kors-
ordsiösaren är den lika användbar och 
oumbärlig som den gamla vanliga fram-
längesordboken. För den systematiska 
rimsmeden är den likaså ofrånkomlig. Om 

också om detta. 

Den som något litet har studerat finska 
känner till att ordförrådet där i en vanlig 
framlängesordbok är starkt förskjutet mot 
alfabetets slut jämfört med förhållandena i 
svenskan. Om man slår upp mittsidan i 
Svenska Akademiens ordlista (tionde upp-
lagan) kan man iaktta att andra hälften av 
ordlistan börjar med bokstavsföljden mo-. 
1 Cannelins finsk-svenska lexikon börjar 
andra hälften däremot med ne-. Mer mar-
kant blir förskjutningen om man slår upp 
gränsen mellan första och andra tredjede-
len. 1 SAOL °  kommer två tredjedelar av 
ordartiklarna efter is-, men i Cannelin 
först efter ku-. Svenskan är framtung och 
finskan baktung i alfabetet, i varje fall i 
ordbörjan. Detta beror uppenbarligen på 
att en rad ofinska bokstäver, som aldrig 
påträffas initialt i ett inhemskt finskt ord, 
står i början av alfabetet: b, c, d, f, och g. 

Jämför vi med den nya svenska baklänges-
ordboken blir emellertid övervikten vid al-
fabetets början ändå mer markant än i 
framlängesordboken; mitten ligger vid i 
och första tredjedelsgränsen vid g (närma-
re bestämt vid -fl resp. -ag). Man anar att 
detta hänger ihop med att vokalerna a och 
e starkt dominerar över andra vokaler i 
slutljud av grundformer med trycksvaga 
slutstavelser (t.ex. typerna flicka, pojke, 
stycke, rörelse, ringande, flyende bland 
substantiven och infinitivtypen kasta). Av-
görande är emellertid de sk. verbalab-
strakterna på -ing, som ensamma tar mer 
utrymme än alla ord som slutar på -e. 
Abstrakterna på -ande och -ende är där-
emot inte lexikaliserade, dvs, de betraktas 
normalt som "böjningsformer" av respek-
tive verb. 1 annat fall borde de ha varit 
mer jämstarka med orden på -ing. 

Allt beror ju till sist emellertid på hur väl 
ordboken är sammanställd, främst på hur 
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dess ordinnehåll är utvalt. "Svensk bak-
längesordbok" innehåller enligt inledning-
en drygt 160000 ord. Därvid är homogra-
fer inte räknade var för sig. Tvättbar kan 
förstås både 'som är möjlig att tvätta' och 
'butik där man snabbtvättar sina kläder'. 
Den som vill veta detta eller ha närmare 
besked måste gå till en framlängesordbok 
med betydelseuppgifter. 

Av de drygt 160000 orden härrör mer än 
138000 från SAOL10. Ett bekymmer som 
dyker upp också i vanliga framlängesord-
böcker men som blir överhängande på ett 
helt annat sätt i baklängesordböckerna, 
rör ordens grundformer. När SAOL10  tar 
upp goddagar och verebrödsdagar enbart i 
pluralis, så hamnar de i alla fall på (näs-
tan) samma ställe som en tänkt singularis, 
goddag och vetebrödsdag, skulle ha gjort. 
1 baklängesordboken återfinns de däremot 
mellan styvfar och stadgar, långt bort från 
dag och hälsningsordet goddag. Och 
bondvischan står mellan kraschan och af-
ghan. Att avgöra vilka ord som enbart 
förekommer i pluralis (s.k. pluralia tan-
tum) eller bestämd form är inte alltid så 
lätt. En korsordslösare måste emellertid 
räkna ut var han skall söka. 

"Svensk baklängesordbok" innehåller 
också 22000 ord som inte finns med i 
SAOL. De är enbart hämtade ur 
"Nusvensk frekvensordbok baserad på 

tidningstext, 2", som kom ut 1971. Denna 
bygger i sin tur på texter om sammanlagt 1 
miljon löpande ord i fem stora svenska 
morgontidningar 1965, men inte slumpvis 
uttagna utan valda bland allmänna repor-
tage, kultursidesartiklar och utrikesrepor-
tage. Frekvensordböckerna, framställda 
datamaskinellt, bildade epok när de första 
kom ut, men man frågar sig om inte ord-
urvalet från 1965 nu börjar bli föråldrat. 1 
varje fall de lågfrekventa orden är dess-
utom mycket slumpvis representerade i 
dess kolumner. Mängder av välkända ord i 
SAOL1  saknas till exempel. Men trots 
denna förhandsinställda kritik måste er-
kännas att "Svensk baklängesordbok" av 
1981 på den vägen har fångat in många bra 
eller i varje fall tidstypiska glosor. Från 
första spalten på sidan 362 plockar vi till 
exempel meddelbar, hotellbar, fastställbar, 
svårbedömbar, drömbar och igen kännbar; 
och från femte spalten på följande sida 
USA-dollar och Euro-dollar. Däremot 
kunde väl utgivarna ha funnit någon me-
tod att rensa ut sådana tillfällighetsord-
bildningar som genomsnittsafghan, Forsa-
sommar och Alfta-sommar? 

1 huvudsak måste emellertid en kritiker 
sträcka vapen. Sture Allén och hans kam-
rater har givit ut en bra och användbar 
bok och förnyat och utvidgat vår uppsätt-
ning av svenska lexikon på ett vis som 
kommer att bli bestående. 



Ingemar 	Den nya bibelöversättningen och 
Rehnberg 

det historiska perspektivet 
Den förra året utgivna svenska nyöversättningen av Nya tes-
tamentet har debatterats livligt av både fackmän och lekmän. 
1 denna artikel ger jur. och fil, kand. Ingemar Rehnberg, 
direktör i Eurockoncernen, en intresserad lekmans synpunk-
ter på vissa språkliga problem i den nya översättningen. 

Den nya översättningen av Nya testamen-
tet har tagits emot med ett intresse som 
har överträffat förväntningarna. Den har 
också blivit övervägande positivt bedömd. 
Det träffande omdömet att dess språk är 
lätt som fågelns flykt hör till dem som 
stannar i minnet. 

Översättningen är i enlighet med en före-
skrift i direktiven för bibelkommissionens 
arbete en nyöversättning. Nyöversätt-
ningsprincipen har kommissionen tilläm-
pat med stor konsekvens. Ingen lär kunna 
uppfatta översättningen som en revision 
av 1917 års översättning. 

Att en bibelöversättning görs som en 
nyöversättning hindrar inte att den kan 
tillgodogöra sig något av tidigare översätt-
ningar. Ibland bör så ske. Likaså kan det 
vara motiverat att beakta annan äldre 
språklig tradition. 1 vilken utsträckning 
sambandet med äldre översättningar eller 
med annan språklig tradition bör bevaras 
är en omdömesfråga, som personer med 
olika utgångspunkter och läggning kan ha 
skilda meningar om. 

Förhållandet till 1917 års bibelöversätt-
ning berörs i direktiven för bibelkommis-
sionens arbete. 1 dessa skisseras först vissa 
huvudprinciper för översättningen, främst 
att den skall effektivt förmedla originalets 
innehåll och vara begriplig för en vuxen 
genomsnittsläsare. Därefter göres följan-
de uttalande: "Sambandet med den nu 
gällande texten bör bevaras i den mån det 
inte kommer i strid med dessa riktlinjer." 

1 det följande skall jag behandla några 
exempel på fall där det kan diskuteras om 
inte sambandet med tidigare översättning-
ar och språklig tradition med fördel hade 
kunnat bevaras i större utsträckning än 
som skett. 

Guds barn eller Guds söner? 
Gregorius av Tours berättar från ett kyr-
komöte i Macon i slutet av 500-talet en 
episod som lär utgöra det bräckliga under-
laget för en märklig uppgift som cirkulerar 
än i dag. En av kyrkomötesdeltagarna, en 
biskop, påstod att det latinska ordet 
homo, människa, man, inte kunde använ-
das om en kvinna. Hans kolleger gav 
emellertid med olika textställen från bi-
beln belägg för att ordet kunde syfta även 
på kvinnor och han lät sig övertygas av 
dessa. Språkligt sett var prelatens misstag 
förklarligt. Det hade nämligen under sen-
latinets tid skett en förskjutning i betydel-
sen av ordet homo så att betydelsen 
"man" hade kommit att dominera. Att 
frågan diskuterades var därför naturligt, 
lika väl som det är naturligt att man i 
Sverige ibland ställer frågan om sådana 
ord som talman, riksdagsman och tjänste-
man kan inkludera även kvinnor. Trots 
frågans språkliga karaktär och trots att 
den utan avvikande meningar besvarades 
med att ordet homo kunde syfta på både 
män och kvinnor, har episoden vid kyrko-
mötet givit upphov till känslomässigt lad- 
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dade utläggningar. Bland annat anses den 
ligga till grund för den vitt spridda uppfatt-
ningen att ett kyrkomöte röstade om huru-
vida kvinnan hade en själ. 

Ett språkligt problem av liknande art har 
bibelkommissionen skapat för de svenska 
bibelläsarna. Det gäller en formulering av 
en av Bergspredikans saligprisningar: "Sa-
liga äro de fridsamma, ty de skola kallas 
Guds barn" i 1917 års bibelöversättning. 
Här har bibelkommissionen i den nya 
översättningen ersatt uttrycket "Guds 
barn" med "Guds söner". Nu lyder me-
ningen: "Saliga är de som håller fred, de 
skall kallas Guds söner." 

Åtskilliga bibelläsare kommer sannolikt 
att känna sig förbryllade och kanske också 
upprörda av den nya lydelsen. Skulle me-
ningen verkligen vara att saligprisandet 
endast riktar sig till män? 

Kommissionen ger själv ett svar i de ord-
förklaringar som är fogade till bibeltexten. 
Enligt dessa har grundtextens mot ordet 
söner svarande ord ofta en "starkt utvid-
gad innebörd". Denna har enligt kommis-
sionen inte något att göra vare sig med 
kön eller med släktskap i vanlig mening. 
Den är med andra ord könsneutral. Kom-
missionen understryker också att använd-
ningen av ordet söner inte får fattas så att 
kvinnor skulle vara uteslutna från den 
framtid bilden syftar på. 

För att belysa kommissionens översättning 
av ordet för "söner" kan det ha sitt intres-
se att se hur man vid översättning från 
andra språk än bibelns behandlar ett så-
dant problem. Den betydelseutveckling av 
ordet för "söner" som kommissionen 
pekar på är nämligen inte unik. En liknan-
de utveckling finner man t.ex. i spanskan 
och italienskan. Det spanska ordet hijos 
liksom det italienska figli (båda av lat. 
fihius i pluralform) har grundbetydelsen 
"söner". Orden ifråga används emellertid 
också, liksom det motsvarande bibliska ut- 

trycket, i en utvidgad betydelse. De inbe-
griper då både söner och döttrar. Vid över-
sättningar från spanskan och italienskan 
till svenskan får man därför ett liknande 
översättningsproblem som det kommis-
sionen har ställts inför. Praxis är emeller-
tid här helt klar. Den innebär att när or-
den används i den utvidgade, könsneutrala 
betydelsen översätts de till svenska med 
"barn". Om någon skulle ha översatt hijos 
eller figli till "söner" i ett dylikt samman-
hang, skulle den översättningen inte be-
traktas som ordagrann utan som felaktig. 

Innan man drar slutsatser av denna jämfö-
relse bör man beakta att bibelkommis-
sionen har haft en speciell motivering för 
sin översättning. Dels anser kommissionen 
uttrycket "Guds söner" gå tillbaka på en 
gammaltestamentlig föreställning om him-
melska väsen hörande till Guds hovstat. 
Dels skulle föreställningen om ett väntan-
de arv (söners rätt) ligga nära. För att det 
klart skall framträda att grundtexten an-
vänder "denna bild med dess särpräglade 
bakgrund" har kommissionen översatt 
"ordagrant", dvs, skrivit söner. 

Det svenska ordet barn gör alltså enligt 
kommissionens mening inte rättvisa åt den 
bild som ligger bakom det bibliska 
uttrycket. Å andra sidan kan ordet söner i 
motsats till vad fallet är med det motsva-
rande ordet i en del andra språk inte bety-
da "söner och döttrar". Det är därför o-
möjligt att på svenska med ett enda ut-
tryck säga det som textstället enligt kom-
missionen innebär. Översättaren ställs in-
för ett val. Antingen får han använda 
uttrycket "Guds söner" i texten och på 
annat sätt förklara att även kvinnor kan 
avses. Eller också får han använda det 
hävdvunna uttrycket "Guds barn" och i 
någon ordförklaring tala om att uttrycket 
har sin förebild i ett äldre uttryck som har 
ansetts motsvara det svenska "Guds 
söner". Kommissionen har valt det första 
alternativet och skriver alltså "Guds 
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söner". Förmodligen kommer få att känna 
sig övertygade om att kommissionen här 
har träffat ett gott val. 

Vare därmed hur som helst, det är av 
intresse att konstatera att kommissionen 
av två vart för sig möjliga alternativ har 
valt det som avviker från det hävdvunna. 
Denna frihet från traditionen ger bibel-
översättningen nämligen i andra samman-
hang många exempel på. Det gäller både i 
sådana fall där man genom en ny formule-
ring velat framhäva någon viss betydelse-
nyans och i rent stilistiska sammanhang. 

En mera jordnära reflexion är väl att det 
knappast ligger nära till hands att tro att 
Jesus ens i bildligt tal ville lära sina 
lärjungar att be om bröd som de skulle 
spara till den efterföljande dagen. Det 
verkar egendomligt med en lydelse som 
knappast kan passa för dem som lider brist 
på dagligt bröd, för dem som måste ha 
bröd för dagen innan de kan tänka på 
brödet för den efterföljande dagen. Den 
gamla lydelsen tar på ett enkelt och påtag-
ligt sätt sin utgångspunkt i människors 
dagliga behov och bekymmer. Den nya 
bär snarare skrivbordsproduktens abstrak-
ta prägel. 

Vårt dagliga bröd 
Det kanske mest uppmärksammade ex-
emplet på avvikelse från hävdvunnen 
översättning ger bönen om dagligt bröd i 
Fader vår. "Vårt dagliga bröd giv oss i 
dag" har i den nya bibelöversättningen 
blivit "Ge oss idag vårt bröd för dagen 
som kommer". 

Man skulle kanske ha trott att bibelkom-
missionen, när den nu har valt en lydelse 
som den förmodligen är ensam om i kris-
tenheten, skulle ha haft tvingande eller i 
vart fall mycket starka skäl till sin omstöp-
ning. Kommissionens motivering till änd-
ringen verkar emellertid snarast påfallan-
de svag som grund för en ändring i en så 
hävdvunnen och allmänt accepterad tolk-
ning. Den består av ett språkligt sannolik-
hetsantagande och en teologisk spekula-
tion, som anknyter till den språkliga hypo-
tesen. Kommissionen säger sålunda att 
grundtexten här har ett ord som inte är 
känt från andra texter men som är bildat 
av kända beståndsdelar och "sannolikt av-
ses den efterföljande dagen" Kommis-
sionen tillfogar reflexionen att bönen om 
brödet "då gäller människans föda under 
den allra närmaste tiden och den hon får 
när himmelriket kommer". 

Konjunktiver 
1 sin i och för sig lovvärda strävan att ge 
bibeltexten en modern språkdräkt har 
kommissionen på olika sätt gått radikalt 
fram. Emellanåt springer kommissionen 
före utvecklingen. Ibland har man en 
känsla av att kommissionen i sin strävan 
efter modernism offrat betydelsenyanser 
på ett sätt som har gjort språket fattigare 
eller fördunklat innehållet av det sagda. 

Även här kan man ta exempel från kom-
missionens version av Fader vår. Där, lik-
som i andra sammanhang, har kommis-
sionen slopat konjunktivformerna. Böner-
na "Helgat varde ditt namn; tillkomme 
ditt rike; ske din vilja" lyder i den nya 
översättningen "Låt ditt namn bli helgat; 
låt ditt rike komma; låt din vilja ske". 

Man kan förstå att en del konjuktivformer 
kan och bör rensas bort när bibeln skall 
överflyttas till modern svenska. Konjunk-
tivformerna har ju blivit mindre vanliga i 
det nutida språket. Ofta ersätts de med 
indikativformer av huvudverbet eller med 
omskrivningar med modala hjälpverb. 
Helt har de dock inte försvunnit. De finns 
kvar framför allt i vanliga verbformer - 
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vore och finge är fortfarande kuranta for-
mer - och även några andra konjunktiv-
former ser man då och då även i vanlig 
text. BI.a. finns de kvar i en del fasta 
uttryck såsom "Leve brudparet", "Väl be-
komme" och inte minst i svordomar och 
liknande uttryck som exempelvis "Det 
vete fan", "Nej så förbanne mig", "Gud 
nåde dig, om ....., "Bevare mig väl". 

Konjunktivformerna kan ofta slopas utan 
att man ändrar innebörden av det som 
skall uttryckas. Om så genomgående vore 
fallet, skulle inte mycket vara att säga om 
kommissionens slopande av konjunktiv-
formerna. Man skulle kunna lämna frågan 
med ett mer eller mindre vemodigt kon-
staterande att kommissionen har överlåtit 
rollen som traditionsbärare till svordomar-
na. Emellertid ligger saken inte så enkelt 
till. Ibland förändras innebörden av det 
sagda. "Leve brudparet" betyder således 
någonting annat än "Låt brudparet leva". 
På samma sätt förhåller det sig med 
konjunktivformerna i Fader vår. Tar man 
bort dem, får bönerna en annan innebörd. 
"Helgat varde ditt namn" uttrycker den 
bedjandes önskan. Bibelkommissionens 
motsvarande uttryck "Låt ditt namn bli 
helgat" utgör däremot en uppmaning. En 
sådan uppmaning, riktad till Gud, ger 
bönen en egendomlig innebörd; det är ju 
inte Gud som utgör hindret för att hans 
namn skall helgas. Fortfarande kan emel-
lertid den bönen, om än med svårighet, 
ges ett begripligt innehåll. Värre är det 
med bönen "Låt din vilja ske". Det är ju 
omöjligt att tänka sig att Gud skulle vilja 
annat än att hans vilja skall ske. En upp-
maning till honom att låta hans vilja ske 
verkar därför, åtminstone för vanligt 
mänskligt förnuft, meningslös. 

Ovanliga ord 
1 en intressant och belysande artikel om 
den nya bibelöversättningen i Språkvård 
1981:4 tar Karl Vennberg bl.a. upp frågan 

om användningen av ovanliga ord. Han 
polemiserar mot ett något tillspetsat ut-
tryck av Karl Ragnar Gierow: "Hur blir 
ett ord ovanligt? Genom att man utesluter 
det. Hur blir det vanligt? Genom att man 
håller det i bruk." Karl Vennberg upp-
fattar detta yttrande som ett lätt hånfullt 
avvisande av hela tanken på en språk-
utveckling. Mot detta ställer han sin egen 
uppfattning: "Översättare måste ta hänsyn 
till verkligheten. Det hade inte hjälpt stort 
att Jesus i 290 år fick säga 'Statt upp, piga' 
till Jairus dotter", och han tillägger: "De 
historiska spåren måste förskräcka." 

Nej, det har inte hjälpt att reformationsbi-
beln skrev "Statt upp, piga". Ändringar 
av verbböjningar liksom betydelseför-
skjutning av sådana ord som piga har bi-
beln inte rått på. Och till detta kan man 
foga många andra exempel på att ord, som 
används i bibeln, har blivit föråldrade. 
Men från detta till att tro att man inte kan 
blåsa liv i ovanliga ord genom att använda 
dem är steget långt. 

Man kan nämna åtskilliga exempel på att 
det förhåller sig just som Karl Ragnar Gie-
row säger, att ord räddas till nytt liv ge-
nom att de används. Sådana exempel kan 
man för övrigt hämta från bibelns språk-
bruk. Vid Karl XII:s bibel fogade utgivar-
na en lista med förklaringar till ord i bi-
beln som hade blivit ovanliga och svårför-
ståeliga men som de det oaktat hade låtit 
stå kvar "för deras emfatik och gamla be-
märkelser skull". Där finner man sådana 
nu gängse ord som arla, digna, diger, klä-
pare, ljuv, lösaktig, mumla, senfödd, 
stubb, stubbåker och utlänning. När man 
ser detta kan man väl knappast låta bli att 
skänka en tacksamhetens tanke åt utgivar-
na av Karl XII-bibeln för att de har låtit 
dessa då ovanliga och - med deras eget 
uttryck - "mörka" ord stå kvar i bibeln 
och därigenom har bidragit till att orden 
nu är levande delar av vår svenska ord-
skatt. 
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Även från andra områden kan man finna 
slående exempel på hur utvecklingen visat 
att de har haft fel som har trott att ovanli-
ga ord är dömda att försvinna ur språket. 
Axel Emanuel Holmberg skriver i sitt verk 
Bohusläns historia och beskrifning (1842-
1845) att det i Bohuslän förekommer en 
del ålderdomliga namn "vilka man i Bo-
huslän finner av den närvarande genera-
tionen bibehållna men som med densam-
ma också otvivelaktigt dö bort." Han gör 
en uppräkning av dessa enligt honom 
dödsdömda namn. Bland dem finner man 
sådana som Agnes, Arne, Barbro, Ejnar, 
Gunnar, Håkan, Ingegerd, Ingemar, Ing-
rid, Kjell, Rolf, Svante och Åsa. 

Likaså kan man från modern tid hämta 
exempel på att ovanliga ord har blivit 
gängse genom aktiva språkliga insatser. 
Hälare och häleri, som nu är kuranta och 
allmänt kända ord, var således för blott 
några få decennier sedan så gott som 
okända i vanligt svenskt språkbruk. 1 Ös-
tergrens Nusvensk ordbok (1931) liksom i 
SAOB betecknas de som sällsynta och ål-
derdomliga. Att de nu återigen är kända 
beror på att straffrättskommittén hämtade 
fram dem ur glömskan genom att använda 
dem i den nya lagen om förmögenhets-
brott som kom till på 1940-talet. 

Verkligheten måste en översättare ta hän-
syn till, som Vennberg riktigt påpekar. Illa 
vore det annars. Men man finner den sna-
rare åt Gierows än åt Vennbergs håll. 

De ord, som bibelkommissionen mot bak-
grunden av den uppfattning som Venn-
berg företräder, har mönstrat ut, är 
många. Ogärningsmän har blivit förbryta-
re, krigsmän har blivit soldater, klentrog-
na har blivit trossvaga, lejde ut har blivit 
arrenderade ut, blygas har blivit skämmas, 
fotapall har blivit pall under dina fötter, 
hanen som gol har blivit en tupp och kaI-
ken har blivit en bägare. "Gånge denna 
kalk ifrån mig" har blivit "Ta denna bäga-
re ifrån mig". Pilatus tvår inte sina händer 

för att visa att han anser sig vara oskyldig 
till Jesu död. Han sköljer dem. De fåvitska 
jungfrurna har blivit omilt behandlade. De 
förlorade sin fåvitskhet 1917. Nu har de 
också förlorat sin jungfrudom och är rätt 
och slätt oförståndiga flickor. Ankans 
skärvar har omräknats till nutida mynt och 
blir "två kopparslantar, alltså några 
ören". Gamla kläder har moderniserats, 
låt vara försiktigt och utan den avväpnan-
de naivism som kännetecknar gamla dal-
målningar. Jesu livklädnad har bytts ut 
mot en långskjorta. 

Den banalisering av språket, som kommis-
sionens inställning till ovanliga ord har lett 
till, är märkbar på de olika områden av 
mänskligt liv som bibeln skildrar. Yrkes-
beteckningarna kan tjäna som en illustra-
tion. Inga vingårdsmän sköter sålunda 
längre vingårdarna; deras arbete har över-
tagits av arrendatorer. Krigshövitsmännen 
utdelar inte längre sina befallningar; deras 
uppgifter har övertagits av vanliga officera-
re liksom krigsmännens av soldater. Publi-
kanen har inte längre en titel som anknyter 
till det dåtida samhället; han har blivit en 
vanlig tullindrivare. Skökan har fått sin 
yrkesbeteckning populariserad till hora. 

Exemplen skulle ha kunnat mångfaldigas. 
Man vill gärna hoppas att den språkliga 
utarmning, som tar sig uttryck i dessa och 
liknande ändringar, inte sprider sig till 
andra områden. Nog vore det t.ex. skönt 
om blommorna finge behålla sina kalkar, 
dvs, om den likriktande insats, som bibel-
kommissionen här har gjort, inte vinner 
efterföljd på botanikens område. 

Namnformer 
Mot bakgrunden av kommissionens all-
männa inställning är det inte ägnat att för-
våna att kommissionen också i stor ut-
sträckning har ändrat hävdvunna namn-
former. Anledningen till ändringarna an- 
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ges vara att man numera bland annat i 
översättningar av gamla texter och i aktu-
ell nyhetsförmedling tillämpar en trognare 
namnåtergivning än den som var bruklig i 
äldre svensk tradition. 

Även här har kommissionens strävan efter 
modernism fått den att springa före ut-
vecklingen. Det är visserligen riktigt att 
man i massmediernas nyhetsförmedling 
och kommissionens övriga föredömen 
strävar efter att återge namn så som de 
lyder i de språk varifrån de har hämtats. 
Inarbetade namn brukar emellertid få be-
hålla sin hävdvunna form. Man skriver 
och säger sålunda Köpenhamn, Cypern, 
Tibern, Florens, Rom och Italien, inte 
Köbenhavn, Kypros, Tevere, Firenze, 
Roma och Italia. Och även i moderna 
översättningar skriver man Karl den store, 
inte Charlemagne eller Carolus Magnus, 
liksom man skriver Johan utan land, inte 
John Lackland, och Kristoffer Columbus, 
inte Cristoforo Colombo eller Cristöbal 
Colön, för att nu nämna några exempel. 

Kommissionen har låtit de så att säga allra 
heligaste namnen eller andra namn med 
alldeles särskilt stark inarbetning behålla 
sina hävdvunna former. Namnformen Je-
sus Kristus har således bibehållits. Likaså 
har evangelisten Matteus och aposteln 
Petrus sluppit att få sina namn ändrade till 
Mattaios och Petros. Mot andra hävdvun-
na namn - exempelvis sådana som i svens-
kan har blivit inarbetade i latinsk form - 
har kommissionen emellertid gått hårt 
fram. Lasarus, som har givit namn åt våra 
lasarett, har i bibeln fått sitt namn ändrat 
till Lasaros. Paulus skriver inte längre till 
Timoteus utan till Timotheos. Jesu 
lärjungar Filippus och Bartolomeus har 
fått sina namn ändrade till Filippos och 
Bartolomaios. Evangeliernas uppräkning 
av lärjungarna visar nu en blandning av 
olika namnformer - Matteus och Petrus 
men Bartolomaios och Filippos. Även 
många andra namn har utsatts för kom-
missionens moderniseringsiver. Överste- 

prästen Kaifas, känd från processen mot 
Jesus, har således bytt namn till Kajafas. 1 
sammanhanget kan också nämnas att hem-
samariterna liksom Samariterhemmet har 
förlorat sin bibliska förebild. Den barm-
härtige samariten har nämligen försvunnit 
ur bibeln och blivit en samarier. 

Geografiska egennamn har likaså i stor 
utsträckning blivit ändrade. Man gläder 
sig inte längre i Kapernaum utan i Kafar-
naum. Passionsdramat utspelas inte längre 
på Golgata och Oljeberget utan på Golgo-
ta och Olivberget. 

När det gäller Oljeberget .- eller Olivber-
get med kommissionens språkbruk - har 
kommissionen för övrigt en särskild moti-
vering till namnändringen. Beteckningen 
Oljeberget anknyter enligt kommissionen 
felaktigt till ett snarlikt ord för olivolja. 
Månntro kommissionen har rätt i det på-
ståendet? Man undrar om kommissionen 
har beaktat att begreppen oliv och olja är 
varandra så närstående att de i vissa för-
bindelser kan användas som synonymer. 
Så är fallet i tyskan, där Ölbaum och 
Olivenbaum är synonymer och Ölberg be-
tyder ett berg som är beväxt med olivträd. 
Men det gäller också, och har framför allt 
tidigare gällt, i svenskan. 1 Dalins Svensk 
ordbok upptas oljeträd som synonymt 
med olivträd och Oljeberget anges där 
vara beteckningen för ett med "oljeträd" 
beväxt berg i närheten av Jerusalem. 
Liknande upplysningar kan man finna 
exempelvis i Svensk uppslagsbok. Att or-
det oljeberg redan i våra gamla bibel-
översättningar betydde "berg med oliv-
träd" kan man se i Reformationsbibeln 
och Karl XII:s bibel. Det talas där på ett 
ställe i Gamla testamentet om att äta av 
vingårdar och oljeberg som man inte har 
planterat. (Jos. 24:13). Jag har däremot 
inte kunnat finna något belägg för att 
Oljeberget felaktigt skulle ha anknutits till 
ett ord för olivolja. Det verkar vara en 
folketymologi som får stå för kommissio-
nens räkning. 
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Mot den bakgrunden framstår ändringen 
av namnet till Olivberget som särskilt onö-
dig. Man skulle gärna se att kommissio-
nens omtanke här sköt nya skott - för att 
nu använda en något säregen bild som 
kommissionen introducerar i ett annat 
sammanhang. 

Främmande ord 
En gammal regel eller tradition är att man 
i text som vänder sig till en bred allmänhet 
bör undvika främmande ord, i synnerhet 
ovanliga sådana. Traditionen kan beläggas 
både i religiöst och i juridiskt språkbruk. 
Ett tidigt belägg kan hämtas från Karl 
XII:s bibelöversättning. Till de fåtaliga 
ändringar denna översättning innehöll 
hörde att man - som det då uttrycktes - 
"till den enfaldiga läsarens större nytto 
och förnöjelse" översatte några främman-
de ord i den tidigare bibeleditionen till 
svenska. 

Bibelkommissionen har snarast gått mot-
satt väg. Det är väl inte mycket att säga 
om att onda andar har blivit demoner eller 
att den kejserliga vakten har avlösts av 
Kejsarbataljonen och hövitsmännen blivit 
officerare. Språket har möjligen förlorat i 
karaktär på bytet, men innebörden av de 
utländska orden är i varje fall allmänt be-
kant. Mera betänkligt från synpunkten av 
den enfaldige läsarens nytta och förnöjelse 
är att den av Jesu lärjungar som i 1917 års 
översättning kallas Simon ivraren nu i 
Matteusevangeliet har fått namnet Simon 
Kananaios. Ordet förklaras visserligen i 
avsnittet med ordförklaringar, men det är 
en lång väg att gå dit och den enfaldige 
läsaren går den förmodligen inte. Han kan 
visserligen redan i en textnot få upplys-
ningen att ordet betyder detsamma som 
"selot" men det är fara värt att den upp-
lysningen snarare väcker förargelse än för-
nöjelse hos honom. Inte heller torde det 
vara till vare sig nytta eller förnöjelse för 
denne läsare att landsfursten Herodes har 

fått sin titel ändrad och nu kallas tetrarken 
Herodes. 

Ett annat exempel på en diskutabel an-
vändning av främmande ord utgör ordet 
sykomor. Detta ord användes av kommis-
sionen som beteckning för ett träd - Ficus 
sycomorus - som i 1917 års översättning 
kallas mullbärsfikonträd. Här har kom-
missionen ersatt en träffande och vägle-
dande svensk beteckning - trädet tillhör 
nämligen mullbärsfamiljen och fikonsläk-
tet - med en utanför botaniska fackkretsar 
föga känd och dessutom i allmän text dub-
beltydig beteckning. När ordet sykomor 
används på svenska utanför det botaniska 
fackspråket, kan det syfta på ett helt annat 
träd än den bibliska sykomoren, nämligen 
på en lönnart, tysk lönn eller sykomor-
lönn, eng. sycamore (Acer pseudoplata-
nus). De svenskar utanför botanisternas 
krets som över huvud taget gör sig en 
föreställning om vad sykomor är, kan ha 
fått sin kunskap förmedlad från engelskan. 
1 engelskan är ordet också dubbeltydigt 
men betydelsen lönn torde vara den vanli-
gaste; lönnen är ju den enda "sycamore" 
som växer på dessa breddgrader. Hur som 
helst, att ersätta ett gott svenskt ord med 
ett föga känt och dessutom dubbeltydigt 
utländskt måste anses som en språklig för-
sämring. 

Allmänna synpunkter 
Om man från dessa detaljiakttagelser går 
till en helhetsbedömning, skulle man vilja 
framhålla två drag som särskilt känneteck-
nande för översättningen. Det ena är att 
översättningen är en nyöversättning i or-
dets fulla bemärkelse. Direktivens före-
skrift att sambandet med 1917 års över-
sättning bör bevaras där så kan ske, har i 
varje fall inte satt några djupa spår i den 
nya översättningen. Man får snarare in-
trycket att kommissionen så starkt har 
koncentrerat sin uppmärksamhet på exe-
getiken och på överflyttningen till en mo- 
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dern svenska att det kulturarv, som våra 
äldre bibelöversättningar förmedlar, i 
stort sett har lämnats obeaktat. Kommis-
sionen verkar ha stått så fri i förhållande 
till sina föregångare att man kunde tro att 
tidigare svenska översättningar inte hade 
funnits. 1 det hänseendet kan översätt-
ningen sägas vara ett tecken så gott som 
något på vår tids historielöshet. 

Det andra framträdande kännetecknet är 
att det språk, den nya bibeln rör sig med, 

genomgående är vår tids språk. Man läser 
den som en välskriven, stilistiskt sällsynt 
väl genomarbetad tidningsartikel. Eller 
snarare, borde man nog säga, som flera 
olika tidningsartiklar, som var och en har 
fått sina stilistiska särdrag. Genomgående 
är språket klart och spänstigt. Okonstlat, 
konkret och levande framför det sitt bud-
skap. De invändningar som i annat hänse-
ende kan riktas mot översättningen för-
ringar inte värdet av dessa förtjänster. 

Catharina 	Nyord i norskan 
Grunbaum 

Sedan några månader tillbaka föreligger en ordbok med titeln 
Nyord i norsk 1945-1975. Boken är ett resultat av den norska 
nyordsundersökningen. Den anmäls här av fil. mag. Cathari-
na Grunbaum, forskningsassistent vid Svenska språknämnden 
och medarbetare i redaktionen för en svensk nyordsbok. 

Sedan ca 30 år bedriver den danska, den 
norska och den svenska språknämnden var 
och en för sig och i samarbete med varand-
ra en brett upplagd undersökning av ord-
förrådets tillväxt i de tre språken under 
efterkrigstiden, dvs, från 1945 och framåt 
(i danskan från 1955, då den senaste upp-
lagan av den danska Retskrivningsord-
bogen gavs ut). Var för sig och i samarbete 
med varandra har nämnderna också varit 
sysselsatta med att utarbeta ordböcker 
över nytillskotten i de tre språken. Först i 
tryck blev den norska ordboken. Vigleik 
Leira har stått för redigeringen, ett en-
mansarbete som i sanning är en presta-
tion. Nyord i norsk är titeln på boken, som 

täcker perioden 1945-1975 (utgivare 
Norsk språkråd och Universitetsforlaget), 
och som innehåller inemot 8000 uppslags-
ord. Den danska nyordsboken ligger fär-
dig för tryckning och den svenska under-
går för närvarande slutredigeringen. (En 
finsk nyordsbok om ca 6000 ord, Uudissa-
nasto 80, kom redan 1979.) 

De tre nyordsböckerna är upplagda efter 
likartade principer. Det material de byg-
ger på är nämndernas samlingar av nya 
ord, excerperade framför allt ur dagspress, 
men också ur veckopress, facktidskrifter, 
viss facklitteratur, broschyrer, kataloger 
m.m., i någon mån från skönlitteratur och 
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i en del fall från radio-tv. Orden presente-
ras med en förklaring, ibland med böj-
ningsformer och uttalsangivelse, vidare 
med uppgift om den tid från vilken de 
anses härstamma eller med årtal för det 
äldsta belägget, därefter i allmänhet med 
ett textexempel där ordet står i ett sam-
manhang samt slutligen i många fall med 
en uppgift om dess ursprung och om dess 
motsvarighet (om det har någon) i 
grannspråken. Avsikten är att alla tre ord-
böckerna skall ha en liknande kommentar-
del med en gemensam nordisk inledning, 
en mer omfattande nationell översikt över 
ordförrådets utveckling under efterkrigsti-
den samt en baklängesordlista - praktisk 
när man vill se vilka ord som är bildade 
med samma efterled eller avledningsän-
delse. 

1 praktiken kommer dock de tre böcker-
nas ordartiklar att skilja sig i vissa avseen-
den. Den danska blir ytterst restriktiv med 
förklaringar men ger rikhaltigt med exem-
pel. Den svenska kommer, för att rymma 
fler uppslagsord (uppskattningsvis 6 000-
7000), att lägga större vikt vid förkla-
ringarna men inte ge så mycket utrymme 
åt de ofta skrymmande textbeläggen. Den 
norska ordboken har valt en medelväg 
mellan dessa båda principer, till synes ofta 
med gott resultat. Som medarbetare i den 
svenska nyordsboken vill man gärna lyck-
önska sin norska kollega till valet av infor-
mativa och belysande exempel, men man 
avundas honom också den som det tycks 
rikliga tillgången på sådana exempel, som 
i sin tur är resultatet av ett gott excerpe-
ringsarbete. 

Särnorskt och samnordiskt 
En ordbok över ordförrådets utveckling i 
ett land är samtidigt en spegel av hela 
utvecklingen inom landet, samhälleligt, 
materiellt, kulturellt. Orden avslöjar ock-
så varifrån nya impulser kommer. En ny-
ordsbok från ett grannland har därtill sitt 
särskilda intresse: den visar vad vi har ge- 

mensamt och vad som är nationellt eget, 
dels i fråga om nya företeelser och be-
grepp, dels i fråga om själva språkets 
vägar att bilda nya uttryck för de nya före-
teelserna. Här är emellertid inte platsen 
att utförligare gå in på de nordiska språ-
kens nyordsbildning. Ämnet kommer för-
modligen att behandlas utförligare när den 
svenska nyordsboken kommer ut. 

Det utan all jämförelse mest iögonenfal-
lande när man läser i den norska nyords-
boken är de oerhört många likheterna och 
överensstämmelserna inom ordförrådets 
utveckling i danskan, norskan och svens-
kan. 1 och för sig är detta förhållande på 
intet sätt överraskande: de nordiska län-
derna, särskilt de tre som ibland med en 
mindre omtyckt benämning kallas de 
"centralnordiska", visar en mycket likar-
tad utveckling inom de flesta områden. 
Nyheter utifrån når i allmänhet alla tre 
länderna och de kommer i stor utsträck-
ning från engelskt-amerikanskt håll. På 
varje sida i ordboken finner man ord med 
direkta motsvarigheter i alla tre språken, 
som exemplen här, vilka samtliga är häm-
tade från en godtyckligt vald sida: pris-
spiral, privatbilisme, privatisere, processor, 
problematikk, produktutvikling, profes-
sorvelde, proff- (sv. proffs-), profil (infor-
masjons-, låglønnsprofil). 

De gemensamma nordiska orden är i ny-
ordssamlingen långt fler än de särspråkligt 
norska. Det är inte utan att den massiva 
anhopningen av samnordiska och interna-
tionella ord emellanåt gör ett en smula 
identitetslöst intryck, och därför gläder 
man sig när man träffar på inhemska ny-
bildningar som askeladdbedrift (om ett 
företag som liksom Askeladden, Askepil-
ten i den norska folksagan, går från oan-
senlighet till framgång), kvinne seg opp 
efter mönster av manne seg opp (morska 
upp sig) och efter samma mönster även 
norske seg opp (om att ge sitt namn en 
mer norsk form), olabukser, olajakke osv. 
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(om kläder i jeanstyg), oste- og rødvinseli-
te (om en viss typ av intellektuella och 
konstnärer). Mera betänkligt är dock att 
populisme, populist, populistisk bara har 
tilldelats en speciell, positiv innebörd, "en 
politisk oppfatning som legger stor vekt på 
forvaltning av naturressurser, desentrali-
sering, interesse for utkantstrøk og fattig-
dom", "som forstår att levestandard og 
livslykke er noe mer enn summen av opp-
tjente penger", alltså sådant som närmast 
hör hemma under begreppet livskvalitet. 
Den gängse innebörden "åsiktsriktning 
som vädjar till vulgäruppfattningar hos 
den stora massan" nämns däremot inte 
alls. 

Lånord 
Långivare, och det gäller ju inte bara i 
fråga om danskan, norskan och svenskan, 
är först och främst engelskan. De nordiska 
språken har flera möjligheter att ta emot 
nya benämningar för nya företeelser. Dels 
kan de ta in det främmande ordet mer 
eller mindre i dess ursprungliga form eller 
mer eller mindre anpassat till det egna 
stavnings- och böjningssystemet, dels kan 
de översätta det främmande ordets bety-
delse med hjälp av inhemskt språkgods. 
Den norska nyordsboken ger utmärkta 
tillfällen att avliva den språkfolkloristiska 
föreställningen att dagens norska, enkan-
nerligen nynorskan, skulle ställa sig mer 
avvisande till främmande ord än grann-
språken. 

Här hittar man dels sådana för alla tre 
språken gemensamma främmande ord 
som knowhow, public relations, research, 
output, policy och främmande ordbild-
ningselement som -(o)tek, dels sådana som 
är sällsynta eller okända som främmande 
ord i svenskan, t.ex. producer, park-and-
ride (infartsparkering), quiz (frågesport), 
scullery (ung. grovkök) och avledningar 
till främmande ord som punche, punche-
operatør (stansa, stansoperatör) och kutt, 
kutte (ut) (av eng. cut). Särskilt inom ter- 

minologin för oljeutvinning är de engelska 
lånorden många - tekniken är ju ofta eng-
elsk-amerikansk och arbetsspråket ute på 
plattformarna ofta engelska: blowout, dril-
ler, jacket, major, offshore, roughneck. Av 
dessa är det väl bara blowout och offshore 
som letat sig in i svenskan, där man emel-
lertid lika ofta talar om utblåsning och 
havs-, till havs. 

Redaktörens frikostighet med rent engel-
ska ord och uttryck har varit ganska stor. 
Å andra sidan visar beläggen att åtskilliga 
av dessa ord är i bruk i norskan, och inte 
bara som rena citatord. Utan att kunna 
anställa några siffermässiga jämförelser 
törs jag nog anta att den svenska nyords-
boken kommer att innehålla färre rent 
engelska ord. 

Nästa stora långivare är faktiskt svenskan. 
En av orsakerna till det är utan tvivel den 
spridning som svensk radio och tv har i 
Norge; i början av 1970-talet räknade man 
med att ca 25 % av Norges befolkning 
kunde ta in (och tog in) svensk radio-tv. 
Men över huvud taget är den norska upp-
märksamheten på Sverige och svenska för-
hållanden ganska stor. Såväl svenska vec-
kotidningar som svensk facklitteratur har 
en marknad i Norge, medan däremot vad 
som trycks på våra grannspråk beklag-
ligtvis endast i undantagsfall letar sig över 
gränsen till Sverige. 

Många av de nya orden och uttrycken i 
norskan är direkt överförda efter svenskt 
mönster, t.ex. døder (sport), knark, knar-
ke, knarker, pendle, sugen som efterled i 
t.ex. kjøpesugen,  revansjesugen, takke ja 
el. nei, til tusen, ulykkestilbud (tilbud an-
nars = erbjudande, tillfälle), vwre på 
gang. (Ämnet har behandlats utförligt av 
Finn-Erik Vinje i hans Svecismer i moder-
ne norsk, 1972.) Här har också skett det 
mindre vanliga vid språklig långivning, 
nämligen att ett avledningsmorfem har 
övertagits och blivit produktivt. Det sven-
ska kändis blev snabbt populärt i norskan 
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(men inte alls i danskan), och sedan det 
ordet fått fäste har inte bara andra svenska 
-is-ord lånats in utan också själva ändelsen 
-is har börjat användas för att bilda ord 
direkt på norska, flera utan motsvarighet i 
svenskan, t.ex. oldis (till old, gammal, 
forn), pakkis (pakistanare), TV-slØvis 
(person som blivit slö av att titta på tv). 

Ordbildning 
Danskan, norskan och svenskan har an-
nars de flesta av sina produktiva ordbild-
ningselement gemensamt. Svenskans -are 
motsvaras t.ex. av danskans och norskans 
-er (nyno. -ar), svenskans vanligaste verb-
suffix -a motsvaras i grannspråken av -e 
och -era, -isera av -ere, -isere osv. Alla tre 
språken kan också bilda s.k. rotavledning-
ar till verb, t.ex. frys, flyt. Möjligheterna 
att bilda avledningar med motsvarighet i 
alla tre språken finns alltså, men det tycks 
också finnas spärrar i det enskilda språket 
som hindrar att vissa ord bildas. Både nor-
skan och svenskan skapar sammansatta 
avledningar som femrommer.femrumma-
re, avviker:avvikare, gjØr-det-selver:gör-
det-självare, men svenskan saknar sådana 
verbalavledningar som gåvekker, giopper, 
kvikkopper, stikkimomer (en som tittar in 
ett slag). Vi kan i Sverige både se och titta 
på tv, men vi kan inte bilda ett substantiv 
seare utan måste välja tittare, där norskan 
har seer. Inte heller har vi några direkta 
språkliga motsvarigheter till samlever, 
kaldkriger eller todelter (tvådelad bad-
dräkt). Vi har många gemensamma rotav-
ledningar, t.ex. avhopp, selvplukk: själv-
plock, men de norska rotavledningarna 
hev, krymp och velt (bil-, dØds-, rundvelt) 
motsvaras i svenskan av hävande, krymp-
ning och vältning eller möjligen vältolycka. 

En gemensam tendens i danskan, norskan 
och svenskan är bruket av kortord, t.ex. el 
(elektricitet), kombi (kombination), lab 
(laboratorium). 1 flera fall där de tre språ-
ken har ett gemensamt fullord går emel-
lertid kortformerna olika vägar. Narkotika 

ger 1 norskan och danskan narko- i 
sammansättningar, t.ex. narkodom, nar-
kohandler; svenskan har här knark. Por-
nografi ger i norskan och danskan porno, i 
svenskan porr. Parkometer, i svenskan 
vanligen parkeringsmätare, är ursprunget 
till norska (och danska) ordbildningar som 
parkop ris, parkomidler och parkoman 
(parkeringssyndare; efter mönster av nar-
koman); i svenskan används endast for-
men parkerings-. Ingen av formerna krim, 
krimi eller kriminal för kriminalroman, 
-novell, -film förekommer i svenskan - men 
vi har ju å andra sidan vardagsformen dec-
kare, som de andra språken saknar. 

Ordens ålder 
Dateringen av orden erbjuder ofta pro-
blem för en ordboksredaktör. Att ett ord 
excerperas som nyord vid ett visst tillfälle 
behöver inte innebära att ordet inte har 
använts tidigare. Med den oerhörda till-
växten i ordförrådet under 1900-talet och 
med det oerhörda utbudet av tryckt och 
talat språk är det inte möjligt för en liten 
grupp språkvetare och ordboksmänniskor 
att fånga upp och behandla alla nyheter, 
inte ens med hjälp av datorer. Många läsa-
re, särskilt de som inte är helt unga, kom-
mer säkert att stöta på ord som de kan 
föra längre tillbaka i tiden än vad som 
uppges i nyordsböckerna. 1 den norska 
nyordsboken t.ex. är det äldsta belägget 
för ligge lavt från 1972, men jag vet mig ha 
mött det redan i Sigurd Hoels roman Møte 
ved milepelen från 1947. 1 ordbokens före-
tal reserverar man sig därför för möjlighe-
ten att somliga ord kan vara äldre än vad 
som framgår av ordboksartikeln, och det 
är ett förbehåll som måste göras i all ord-
boksverksamhet av det här slaget. 

Självfallet är inte heller alla för svenskan, 
danskan och norskan gemensamma nyord 

På motstående sida: En sida i originalets 
format ur Nyord i norsk 1945-1975. 
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snarkaffe 	 323 	 snubbekort 

snarkaffe kaffe som er hurtig å lage: fryse-
tørret, 200 g gi. Snarkaffe ArbAv. 1973,217 
19,4 ann. [Sv. snabbkaffe] 

snarkjop -et el. -en, hurtigkjop, butikk med 
sjolbetjening: Ny avdeltng. Selvbetjening - 
Snarkjep. Apnes i dag VG 1949,149 8,5-6 
ann. Ordet Snarkjep er fritt å bruke for 
alle, har Oslo byrett stege fast GT 1956,26 
1,5. de varene man trenger mest, som brød, 
smør og melk, står innerst i snarkjøpen 
Dagbi. 1972,237 21,5. ,s/butikk Ski får sin 
første snarkjepsbutikk ØB 15.7.1953. 
.s/forretning oppmuntret av erfaringene 
åpner Samvirkelaget i dag en ny snar-
kjøpsforretning VG 1949,149 4,3. 
[Sv. snabbköp (gi.), snabbköpsbutik] 

snekkerbukse ny bruk, moteplagg for ung-
dom: 1 det hele ser det ut til at dongeri-
markedet er umettelig .. 'Snekker-bukser' 
er en ny stor slager. Det er den gamle, gode 
med smekke og kryss i ryggen som nå er 
kommet til heder og verdighet Arbbl. 
1973,86 14,2. [Da. snedkerbuks(er), sv. snic-
karbyxor] 

sneppert -en, (60-åra) ny bruk, beslag med 
fjor-, rulle- el. magnetlukker, på skapdører, 
klesplagg o.a.: Pikekåpe .. Sneppert luk-
king Arbbl. 1969,229 5,2. 

sniff -en, jf. neste ord: En liten snifffikk vi 
også 0B 1968,46 2,3 sniffe innånde beru-
sende el. bedovende damp: Svensk ungdom 
'sniffer' flekkvann Dagbi. 1965,243 16,1-2. 
Klarlagt at guttene skulle sniffe lynol 
Dagbi. 1968,269 1,3 ov. sniffer person som 
sniffer: 'Lynol-sniffer' tiltalt for promille-
kjøring Aftp. 1967,433 9,4 ov. De seks per-
sonene .. er karakterisert som sniffere og 
uteltggere Dagbi. 1969,246 1,5. sniffing 
Sniffing er uttr-ykket for innånding av 
dam per av sterke vnsker Dagbi. 1962,223 
6,1-2 Mange ser på sniffing som et uskyldig 
ungdomseksperiment. Lakktynner, tynol og 
nafta er velkjente midler til sniffing VG 
1969,52 5,1. 
[Kanskje via sv. fra eng. sniff (verb og 
subst.). - Da. sniffe, sniffer, snifning, sv. 
sniffa, sniffare, sniffning] 

snlk produktivt forledd, i smug, i hemme-
lighet, bl.a. i: kontorisering omdanning 
av boliger til kontorer uten tillatelse: Oslo-
nej til Statens snikkontorisering. Staten 
har tatt aktivt det i den såkalte snik-konto-
risering i Oslo i de senere år Aftp. 1973,493 
1,2. kontorisert Kommunen krever at 
fraflytter de 'snikkontoriserte' tokatene 
Arbbl. 1972,216 6,5. ,kontorist Ingen re- 

spons hittit for: Steng stre,nmen for snik-
kontonstene! Arbbl. 1972,283 6,2. ,nedIegge 
Skal Fredskorpset sniknedlegges? Mange 
tidligere fredskorpsdeltakere frijkter det 
Dagbi. 1973,62 15,1. ,reklame Slå att mot 
snikreklamen. Pågåande rektamefolk nyt-
tar alle utvegar til å lura seg inn i kring-
kasting og fjernsyn, m.a. med å kjepa seg 
plass til reklameskitt på idrottsplassar som 
vert synte i fjernsyn GT 1961,87 3,4. ,skatt 
forslag om å pålegge bileierne i byens bo-
ligstrøk en parkeringsavgift på 30 kroner 
pr. måned .. en snikskatt som nok vit skaffe 
penger i kommunens kasse, men stett ikke 
lese parkeringsproblemet Far. 1972,13 10,2. 
,skattlegging Vårt syn er at folk skal 
merka skatten, skal vita kva dei betalar.. 
Difor er me mot all snikskattlegging GT 
1965,136 2,2. ,soslallsere gjøre (deler av) 
samfunnet sosialistisk i smug: Her kommer 
stadig nye lover som uthuler vår rettssik-
kerhet og våre rettsbegreper. Det sniksosia-
liseres over en lay sko Aftp. 1973,64 16,6. 
,.,sosialisering advarie i en tate på Høires 
tandsmete i går me get sterkt mot den snik-
sosiatisering som samfunnet idag er gjen-
stand for Mgbl. 1959,101 1,3-5. .sosia1lst 
person som sniksosialiserer: .. sniksosialis-
tene på Marienlyst .. Arbbl. 1967,21 3,2. 
[Sv. s,nyg brukes tilsv., f.eks. sinygkonto-
riserad, smygnedlågga, sinygsociatisera] 

snitt ny bruk, gjennomsnitt: 1 perioden 
1956-1960 ble det i snitt på år opptest 2160 
ekteskap Arbbl. 1973,243 13,5. [Da. snit, sv. 
snitt] ,forbruk gjennomsnittsforbruk: man 
himler ikke lenger med øynene over et 
snittforbruk på 0,92 liter pr. 10 kilometer i 
denne motorklasse Nat. 1968,12 9,1. 

snobbe nedover (60-åra) etterlikne i oppfor-
sel, språkbruk osv, folk som på en el. 
annen måte står under en: burde vet ha 
hett generatsekrelsrr, om ikke tradisjonen 
forlangte at partiet skal snobbe nedover 
Dagbl. 1972,129 4,1. [Da. snobbe nedad] 
snobbeverdi statusverdi: 1 reklamebransjen 
må vi ta omsyn til snobbeverdien, og derfor 
kan vi ikkje bruke norske, men engelske 
namn på norske varer, sa rektamedirekter 
Kvcerk Nat. 1965,34 3,4. Glass med 'snobbe-
verdi' - av høy kvalitet Aftp. 29.7.1972 11,3 
ov. [Da. snob(be)mprdi (sj.)] 

snowmobil snobil: Ruten kjøres fra og med 
1. mars til over påske med 2 snowmobiter 
Aftp. 1948,101 10,3 ann. [Fra eng. - Sv. 
snowmo bil] 

snubbekort svart kort: noen gan ger var 
jakkene så lange at de kunne brukes som 
snubbekorte minikåper HHH 1969 412,1. 
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jämnåriga, och i åtskilliga fall anges det 
också om ett ord i den norska nyordsbo-
ken är äldre i svenskan eller danskan. 
Emellertid undrar man om ord som attrak-

tiv, bidet, desibel, penicillin (som tillhan-
dahölls de allierade under andra världskri-
get), regummiere m.fl. som är etablerade 
långt tidigare i svenskan, verkligen inte 
skulle ha nått Norge förrän 1945 eller se-
nare. Kriteriet för att ett ord skall betrak-
tas som nyord i norskan har i allmänhet 
varit att det inte finns med i Tanums stora 
rättskrivningsordbok från 1940, men ord-
böcker uppvisar ganska ofta en viss efter-
släpning ifråga om ordförrådet och det är 
inte ovanligt att ord får tillbringa en gans-
ka lång tid i bruk innan de tas upp i ord-
böckerna. Det gäller inte minst vardags-
ord, fackord och ord från mer eller mindre 
tabubelagda områden. 

Tidsgränsen framåt, 1975, iakttas också på 
ett sätt som i ett avseende är diskutabelt. 
Det sägs att i några fall har ord från 1960-
eller 1970-talen inte tagits med då be-
läggen för dem är senare än från 1975. För 
åtminstone svenskans del vet man om 
många ord att de har varit i bruk vid en 
viss tidpunkt även om de finns belagda 
först senare, och förhållandet torde vara 
liknande i det norska nyordsarbetet. Här 

bör redaktören ha friheten att ange åt-
minstone det årtionde då han vet sig tidi-
gast ha mött ordet - före 1975 givetvis. 
Det spelar då ingen roll om det äldsta 
belägget sedan skulle vara från 1982. 

Grannspråkens motsvarigheter 
För alla med intresse för språkutveckling 
är uppgifterna om de danska och svenska 
motsvarigheterna ytterst intressanta, och 
för personer med någon form av internor-
diskt arbete bör de vara av stort praktiskt 
värde. Uppgifterna har ibland försetts 
med kommentarer, t.ex. om en motsvarig-
het är äldre i grannspråket än från 1945 
eller om den är sällsynt i bruk. Saknas 
uppgift om motsvarighet behöver det 
emellertid inte innebära att en sådan sak-
nas i grannspråket. Tillfälligtvis har jag 
stött på påtent (av narkotika), pokersjanse, 
snobbeverdi, smertegrense, integrert krets 
utan motsvarande svenska former. Att 
motsvarigheterna till dessa och många 
andra ord saknas får förklaras som olycks-
fall i arbetet, både på svensk och norsk 
sida. Men ingenting göres ju för sina fels 
skull, utan för sitt värdes skull. Och ny-
ordsbokens värde är odiskutabelt, både 
från särnorsk och samnordisk horisont. 
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Litteratur 

Språket i engelsk radio och i 
svensk 
Robert Burchfield, som är mest bekant 
som redaktör för A Supplement to the Ox-
ford English Dictionary (3 volymer 1972-
1982), har författat en liten skrift, The 
Spoken Word, med undertiteln A BBC 
Guide (London 1981, 40 ss., £ 1.95). Fast-
än Burchfield, vars utgångspunkt varit av-
lyssning av engelsk radio sommaren 1979, 
som målgrupp har engelska hallåmän och 
uppläsare, innehåller det lilla häftet en hel 
del som kan vara av intresse även för oss 
svenskar. Vissa överensstämmelser mellan 
engelskan och svenskan är som bekant 
inte att betrakta som rena tillfälligheter. 

Burchfields påpekanden och rekommen-
dationer vinner i värde när det redan i 
inledningen visar sig att han står långt 
ifrån den syn på det levande språket som 
är emot snart sagt varje förändring; sin 
egen ståndpunkt motiverar han även histo-
riskt. Positiv är han också till dialektuttal, 
även om han konstaterar att det oftast är 
hos andra än professionella uppläsare och 
hallåmän man i radio möter "entirely ac-
ceptable regional accents". 

Av de tre kapitlen är naturligt nog det 
första, som gäller uttalet, av minst intresse 
för svensktalande. Men även när vi talar 
vårt eget språk stöter vi stundom - inte 
minst vid uppläsning och i referat - på ord 
och framför allt namn som bör uttalas som 
i ursprungslandet. Medan knappast något 
av Burchfields många ord med skiftande 
uttal (ofta olika betoning) torde förekom-
ma i svensk "text", är det gott om exem-
pel i en artikel i Moderna Språk 1981:4, ss. 
347-355, "En exposé över de talande 
svenska journalisternas behandling av 
främmande språk - med tonvikt på engel-
ska språket" av Thomas Townshend So-
merville. Ett av de få ord som saknas i den 
artikeln är lustigt nog det i radio och tv 

ofta hörda glamour, som liksom Daniel, 
Janet och Samuel alltför sällan får sitt rätta 
uttal, med kort ä; när somliga uttalar det 
franskt, som amour, kan de i någon mån 
vara påverkade av de avledningar, glamo-
(u)risera (med -ing) och glamo(u)rös, som 
är vad som ges i SAOL, 10 upplagan av 
1973. Från Burchfields uttalskapitel för-
tjänar själva det inledande mottot att cite-
ras. Det är ett förmodligen något tillspet-
sat yttrande av ingen mindre än Edward 
Heath: "1 can't understand what the 
young are saying any more". Äldre 
svenskar - även sådana utan nedsatt hör-
sel - kan nog tänkas benägna instämma. 

1 det andra kapitlet, om ordförrådet, är 
beröringspunkterna med svenskan som 
väntat betydligt flera. Varningen för kli-
chéer och modeord är lika motiverad för 
det ena språket som för det andra, även 
om det mera sällan är fråga om direkt 
motsvarande ord eller uttryck. Av de 47 
ord som Burchfield behandlar för sig er-
bjuder emellertid somliga liknande pro-
blem på svenska. Om alternative för mer 
än två möjligheter heter det: "Vigorously 
resisted by listeners but impossible to 
avoid in many contexts". Litet över-
raskande är det kanske att decimate helt 
accepteras bara i betydelsen 'förstöra en 
tiondel av' och dilemma bara i betydelsen 
'val mellan två alternativ av vilka inget är 
önskvärt'; "What to do with one's spare 
time is a modern dilemma" bör alltså om 
möjligt undvikas. Den engelska motsva-
righeten till vårt förhoppningsvis, d.v.s. 
hopefully, ger upphov till en talande fot-
not: "Used only by the brave or by young 
people unaware of public hostility to the 
use. Fanatically opposed by purists". Här-
med må jämföras vad David Wright har 
att säga om detta hopefully i Moderna 
Språk 1981:4, s. 342: "The sense of it is to 
be hoped has now, after some twenty years 
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of opposition from the punsts, become 
generally accepted". Om möjligt bör man 
också undvika att använda parameters som 
synonym till limits, fastän detta är vanligt i 
tryck, och protagonist som antonym till 
antagonist. Varningen mot att i tid och 
otid använda ett ofta överflödigt situation 
låter bekant. 

Det tredje och sista kapitlet gäller gram-
matiken, och även där finns en del att 
hämta också med tanke på svenskan. För 
den som gärna föreställer sig att bruket av 
det svenska man med predikatsfyllnad i 
pluralis, som i "man är bereddaloroli-
ga/tvungna" etc. - liksom pluralbruket i 
t.ex. "publiken var nöjda" - har samband 
med engelskans förkärlek för plurala verb-
och pronomenformer så snart det gäller 
kollektiver och liknande kanske det kom-
mer som en överraskning att Burchfield 
inte accepterar vilken "false concord" som 
helst. Av intresse är hans förmodan att 
bruket av their i stället för his i"Someone 
has left their umbrella behind" kan bero 
på oviljan mot det klumpiga his or her. Av 
de klassiska pluralerna på -a, som han inte 
vill ha behandlade som singularer, är data 
och media de enda med svenska motsva-
righeter, eftersom criteria, phenomena och 
strata inte förekommer i sådan form hos 
oss. En sorts omvänd motsvarighet till 
missbruket av less för fewer i t.ex. "less 
workers" är vårt färre för mindre (eller 
lägre) i" ett färre antal" och "antalet ar-
betslösa är nu färre". Litet överraskande 
kan det förefalla att Burchfield inte vill 
acceptera the most rational för the more 
rational vid jämförelse mellan två perso-
ner. Bland diskutabla drag har han i det 
här kapitlet placerat fyllnadsord och -ut-
tryck, som det inte är svårt att hitta sven-
ska motsvarigheter till, såsom actually, 
sort of, you knowlsee. 1 anslutning till pla-
ceringen av prepositionen till i föregående 
mening kan det till sist vara skäl att ge ett 
exempel som lagts i munnen på en flicka 
som hade funnit att hennes mor hade tagit 

med sig upp en bok som hon själv inte 
tyckte om: "What did you bring that book 
1 didn't want to be read to out of up for?" 
Aven om något så oformligt inte ens låter 
sig tänkas i svenskan, skulle nog en svensk 
motsvarighet till Burchfields The Spoken 
Word inte behöva lida brist på material. 

Alarik Rynell 

Tankar om språket 
Tankar om språket heter den senaste voly-
men i Svenska språknämndens skriftserie 
(Skr. utg. av Svenska språknämnden 70, 
1982; ca-pris 61 kr.). Det är en antologi 
innehållande femton uppsatser av tio för-
fattare. Bertil Molde har redigerat skriften 
liksom de två tidigare liknande volymer 
som nämnden givit ut (Studier i dagens 
svenska, 1971, och Språkvårdsstudier, 
1974). Uppsatserna har tidigare (1974-
1980) publicerats i olika nummer av 
Språkvård. Inför denna nypublicering har 
några av dem genomgått smärre omarbet-
ningar. Antologins innehåll är i hög grad 
varierat och flera olika ämnesområden be-
rörs. 

Sture Allén bidrar med uppsatsen Dator 
och datama.skin, fackspråk och allmän-
språk, vari han redogör för vad som är bra 
och dåligt med de olika termer som an-
vänds och har använts för företeelsen da-
tamaskin. 

1 en artikel av Erik Olof Bergfors, Radio-
och TV-språket: ett mönster för allmän-
språket?, diskuteras etermediernas påver-
kan på det talade språket. Särskilt viktigt 
är etermediespråket som förebild för 
svenskt uttal för den som tycker sig ha 
anledning att fjärma sig från sin lokala 
variant eller dialekt och i stället närma sig 
något slags centralsvenskt standardspråk. 
Bergfors framhåller också den roll som 
radio och tv skulle kunna ha då det gäller 
att förändra folks attityder till dialekterna, 
dvs, verka för ökad tolerans mot språklig 
variation. 
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Catharina Grunbaums Om att monopolise-
ra ord handlar bl.a. om det rationella i att 
standardisera fackspråkets ord och om det 
omöjliga i att standardisera ord i all-
mänspråket. 

Catharina Grunbaum har också skrivit 
uppsatsen Språknämndens enkät till 
svensklärarna. Där ges en sammanställnig 
av svaren på den enkät som språknämn-
den 1976 sände ut till huvudlärarna i sven-
ska vid de flesta gymnasie- och högstadie-
skolorna i landet. Enkäten genomfördes 
dels för att kartlägga behovet av språkliga 
hjälpmedel för skolornas svenskundervis-
ning, dels för att undersöka lärarnas upp-
fattning av vad som är språkliga problem i 
skolan. 

Vad är det för skillnad i användbarhet och 
betydelse mellan uttrycken du pacifist och 
din pacifist? Varför kan vi säga såväl du 
Svensson som din Svensson till en person 
som verkligen heter Svensson, men bara 
din Svensson till en person som bär ett 
annat efternamn? Det är problem av detta 
slag som Göran Kjellmer utreder i upp-
satsen Du pacifist - din pacifist. 

Antologin rymmer också två studier av 
Gustaf Korlén över enskilda ord, näm-
ligen livskvalitet och ombudsman. Livs-
kvalitet har ju under sjuttiotalet blivit nå-
got av ett modeord och ordet har många 
gånger fått tjäna som ett slagträ i den poli-
tiska debatten. 1 uppsatsen "Livskvaliret" 
- om ett slagords historia får vi följa ordets 
väg in i svenskan. Om ordet livskvalitet är 
en importvara så är ombudsman i stället 
en svensk exportartikel, både som ord och 
som företeelse. 1 Korléns Ombudmannen 
- vår andes stämma i världen får vi veta 
hur ordet har mottagits i de stora världs-
språken. 

Baka, steka och koka - en studie i matlag-
ningstermernas semantik har skrivits av 
Gunnel Källgren. Det är en tillämpning av 
semantisk komponentanalys och beskriv-
ningsobjektet är här svenskans matlag- 

ningsverb. Dessa skiljer sig enligt Gunnel 
Källgren från varandra genom att vart och 
ett av dem har en specifik kombination av 
värden för de tre särdragen åsyftat resultat, 
metod och råvara. 1 artikeln avslöjas bl.a. 
varför man kan bräcka ett par korvskivor i 
en stekpanna, men varför man däremot 
inte kan bräcka en lövbiff, inte ens om den 
delar stekpannan med korvskivorna. 

Mytbildningar om språket är det tema som 
genomlöper Bengt Lomans uppsats Språk-
lig folklore. Myter om språket existerar 
inte bara bland språkbrukarna i gemen, 
utan också - om än av annat slag - bland 
lingvister. De språkliga myter Loman här 
kommenterar gäller bl.a. uppfattningen 
om språkets degenerering, att skriftsprå-
ket är mera korrekt än talspråket, att dia-
lekterna är underlägsna högspråket och att 
vissa skolbarns språkliga förmåga och 
oförmåga är kopplad till deras tillhörighet 
till någon speciell samhällsgrupp. 

Antologins redaktör Bertil Molde medver-
kar själv med två uppsatser. Den första, 
Vem råder över språket?, är ett panorama 
över företeelser, institutioner och enskilda 
personer som har eller har haft ett avgö-
rande inflytande på språkbruket och 
språkutvecklingen. Exempelvis diskuteras 
SAOL:s roll som rikslikare för stavning, 
ordböjning och ordförråd. Och vidare be-
handlas bl.a. Svenska språknämndens råd-
givningsverksamhet och dess samarbete 
med de offentliga språkbrukarna. Mass-
mediernas ansvar och betydelsen av en-
skilda språkmäns insatser diskuteras ock-
så. 

Bertil Moldes andra uppsats heter Över-
sättarens ansvar för språket. Översättarna 
utgör ju en kategori språkbrukare med 
speciella möjliheter att påverka språket. 
Därför har de också ett tungt ansvar och 
det är ett ansvar inför flera parter, däri-
bland läsaren, originaltexten och inte 
minst språket självt. Molde diskuterar hur 
översättaren bör förhålla sig till språket 
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för att kunna fullgöra sina uppgifter och 
vad som kan vara orsakerna till att han 
ibland misslyckas. 

Bengt Sigurd diskuterar förkortningarnas 
roll i modern svenska. Vilken funktion har 
de? Vad, vem eller vilka döljer sig bakom 
dem? 1 vilken utsträckning förstås de av 
gemene man? Hur stor del av texten i en 
dagstidning utgörs av förkortningar? Såda-
na frågor berör Sigurd i sin uppsats För-
kortningarna och det moderna samhället. 

Carl Ivar Ståhle skriver i Språkvård och 
språkvårdsnormer om vilka normer som 
har gällt för språkvårdsarbetet genom ti-
derna. Själv menar han att språket i dess 
roll som kommunikationsmedel alltidbör 
sättas främst, och i första hand måste "den 
ömsesidiga kommunikationen mellan de 
medlemmar av det nuvarande svenska 
samhället, som har svenska till moders-
mål" beaktas. 

Carl Ivar Ståhle har också skrivit Om 
Svenska Akademiens språkvårdande verk-
samhet, vari han bl.a. berör tillkomsten av 
Svenska Akademien och syftena med dess 
ordbok och ordlista. 

Margareta Westman behandlar i artikeln 
Språket mellan myndigheter och männi-
skor hur myndighetsspråket skulle kunna 
förändras för att kontakterna mellan myn-
digheter och medborgare skall bli bättre. 
Margareta Westman tar i sin artikel upp 
de typer av myndighetsspråk som förelig-
ger i lag- och författningstexter, i skrivel-
ser till enskilda och i utredningar av olika 
slag. Myndigheternas behov av fackspråk 
diskuteras, liksom möjligheten att "över-
sätta" detta fackspråk till allmänspråk. 

Claes Garlén 
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